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  البياني واللغوي اإلعجاز: المحور األول

  :تمهيد

ا املصطلح يف وقت طهرة مصطلح املعجزة وإمنا ظهر هذمل يرد القرآن الكرمي وال يف السنة امل

ن الثاين اهلجري ر متأخر بعض الشيء عندما دومت العلوم من ومنها علوم العقائد، يف أواخر الق

يف صدد إعطاء الدالئل للرسل  )اآلية( قد استعمل كلمة وبداية الثالث، لذا جند أن القرآن الكرمي

َوأَْقَسُموا بِاللَِّه َجْهَد َأْميَاِ�ِْم لَِئن َجاَءتْـُهْم آيٌَة : تعاىلعلهم الصالة والسالم، حملاجة األقوام، لقوله 

َا اْآليَاُت ِعنَد اللَِّه َوَما ُيْشِعرُُكْم أَنـََّها   ).109: األنعام( ِإَذا َجاَءْت َال يـُْؤِمُنوَن  لَّيُـْؤِمُننَّ ِ�َا ُقْل ِإمنَّ

َقْد َجاَءْتُكم بـَيـَِّنٌة  : تعاىل كما حال يف قوله  )لفظ البينة( ةكما استعمل القرآن الكرمي تار 

ِذِه نَاَقُة اللَِّه َلُكْم آيًَة   ).73: األعراف( مِّن رَّبُِّكْم هَٰ

وتارة يستخدم القرآن الكرمي والبيّنة هي الداللة الواضحة عقلية كانت أو حسية 

 َفَذاِنَك بـُْرَهانَاِن ِمن رَّبَِّك ِإَىلٰ ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه ِإنـَُّهْم َكانُوا قـَْوًما فَاِسِقنيَ  : قال تعاىل ،)الُبرهان(لفظ

كما يأيت التعبري  .)1(تضي الصدق ال حمالةوالربهان بني للحجة وهو أوكد األدلة ويق، )32: القصص(

قَاَلْت ُرُسُلُهْم َأِيف اللَِّه َشكٌّ فَاِطِر السََّماَواِت َواْألَْرِض : ، قال تعاىل)بالسلطان(عن املعجزة أحيانا

ُلَنا تُرِيُدوَن أَن َيْدُعوُكْم لِيَـْغِفَر َلُكم مِّن ُذنُوِبُكْم َويـَُؤخِّرَُكْم ِإَىلٰ َأَجٍل مَُّسم�ى قَاُلوا ِإْن أَنُتْم ِإالَّ َبَشٌر مِّثْـ 

ا املصطلح تيارهم هلذولعل اخ، )10: إبراهيم( اُؤنَا فَْأتُونَا ِبُسْلطَاٍن مُِّبٍني َتُصدُّونَا َعمَّا َكاَن يـَْعُبُد آبَ 

 ، كما يف قوله)2(والكلمات األخرى إلزالة الداللة املشرتكة يف اآلية يف القرآن الكرمي )اآلية(بدل من 

َها أَوْ  : تعاىل  ِمْثِلَها َأملَْ تـَْعَلْم َأنَّ اللََّه َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُنِسَها نَْأِت ِخبَْريٍ مِّنـْ

تعاىل الدالة على وجود اخلالق سبحانه و وبني اآلية مبعىن العالمة البارزة العالمة  ، )106: البقرة(

ُوِيل ِإنَّ ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالِف اللَّ  : ووحدانيته كما يف قوله تعاىل ْيِل َوالنـََّهاِر َآليَاٍت ألِّ

ُنوَن ِبُكلِّ رِيٍع : مبعىن البناء العايل كما يف قوله تعاىل وبني اآلية، )190: آل عمران( اْألَْلَبابِ  أَتـَبـْ

                                                   
 .45مفردات الراغب األصفهاين، ص: انظر -)1(
  .ويعرفها العلماء قطعة من القرآن الكرمي هلا بداية و �اية -)2(
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ذلك اخلروج من الدالالت املشرتك للكلمات األخرى، وعليه وك، )128: الشعراء( آيًَة تـَْعَبثُونَ 

  : ة لغة واصطالحا ابتداءسنقف على تعريف املعجز 

 : تعريف المعجزة -1

  . لمبالغةَز وهو ما يقابل القدرة، واهلاء  فيها لَجَز، وَعجِ من أعْ : لغة

إذا  العجز نقيض احلزم، والعجز الضعف وعجز عن األمر: ويف لسان العرب يف مادة عجز

  .)1(قصر عنه

 آيَاتَِنا ُمَعاِجزِيَن أُولَِٰئَك َهلُْم َعَذاٌب مِّن رِّْجٍز أَلِيمٌ َوالَِّذيَن َسَعْوا ِيف  : ، قال تعاىلويف القرآن

  ).5: سبأ(

أ�م يعجزوننا، أل�م ظنوا أ�م ال يبعثون وأنه ال جنة وال نار،  ضانينمعناه  :قال الزجاج

والّسبق، يقال أعجزين فالن أي  الَفْوتُ  اإلعجاز، ومعىن لِ وْ وقيل معناها معاندين، وهو راجع إىل األَ 

  .فاتني

أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سامل من املعارضة يظهره : وعرفها العلماء اصطالحا بقوهلم

  . )2(اهللا على يد رسله

  : وجه داللة المعجزة على صدق الرسول - 2

العجز للخلق لذاته، من غري ترتب مطلب هلذا العجز، بل  إثباتليس املقصود باملعجزة 

االدعاء حق وان الرسول الذي جاء به رسول  أناملقصود الزم هذا العجز، وهو إقامة احلجة على 

  . صدق

                                                   
 .319، ص 58، لسان العرب بتصرف وباختصار -)1(
 .66، ص1ومناهل العرفان للزرخاين، ج 3، ص4اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي، ج: أنظر -)2(
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الم  كفإعجاز القرآن للناس أن يأتوا مبثله يراد من وراء ذلك إقامة احلجة على اخللق كافة، إن هذا ال

وأما الرسول الذي أرسل به يبلغ عن ربه، وأن األوامر والنواهي اليت حيملها هي كالم رب العاملني، 

  .سبيل النجاة

   :القرآني اإلعجازوجوه  -3

يف القرآن الكرمي، فمنهم من أوصلها إىل عشرة  اإلعجازوقد تباينت قوال العلماء يف حتديد وجوه 

وأورد  ونافح عنهوجها واحدا  اإلعجازوجوه ومنهم من نيف على ذلك، ومنهم من جعل وجوه 

على سواه ومن يتتبع هذه الوجوه اليت ذكرها العلماء قدميا وحديثا جيد كثريا منها تتداخل  االعرتاضات

حقق أن أن جيمع بني كثري منها، إذ جند وجوها كثرية تدور حول أو تتشابه وميكنه بعد االستقراء والت

ووجوه تنصب على اهلدايات يف القرآن .... ميز يف ذلكاألداء البياين وأسلوب القرآن الكرمي املت

النعيم إىل دار السعادة و  وإيصالهالكرمي ومراميه يف إسعاد البشرية بإخراجها من الظلمات إىل النور 

ومنها ما اشتمل على إشارات وإحياءات إىل ... قيم ومن الوجوه ما يتعلق باإلخبار عن الغيوبامل

اليت خلقها اهللا سبحانه وتعاىل، لذا ميكن أن جنمع أقوال مجيعها  ة واحلياةسنن اهللا يف الكون والطبيع

  : يف أربعة وجوه وهي

 .البياين اإلعجاز .1

 ).التجرييب( العلمي اإلعجاز .2

 .التشريعي اإلعجاز .3

  .الغييب اإلعجاز .4

قليد هو مضمون املقياس وبناء على ما جزى عليه الت اإلعجازوعليه فإن الوجه األول من 

  .يف مثل هذا املقام أن نعرف املصطلح كمركب وصفي بتعريف جزأيهالعلمي 
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  : في معاجم اللغة اإلعجاز -أوال

 األمر، أي مؤّخرِه التأخر من الشيء وحصوله له عند َعُجزِ : عند الراغب) زَ جُ عَ (أصل مادة 

   .)1(التعاريف امسا للقصور عن فعل الشيء، وهو ضد القدرة وصاريف 

وتعىن بالقدرة لتعلقها   ،)2(وهي التفاتة طريقة تستبعد الضعف الذي قال به ابن فارس من أصل املادة

  .باملادة يف القرآن الكرمي

بسبقه، واملتأخر َعاِجٌز  ، فالذاهب ُمعاِجز)3("إذا ذهب فلم يوصل إليه" وَعاَجز فالن فالنا

الَفْوِت " الدال على اإلعجازومنه » َعجزَّ عنه»:وأعجزه الشيءُ ....لعدم اللحاق به، وَعْجزُه تأخره

ق  فلم عجزُت عن طلبه وإدراكه وطلبته فأْعجَز وعاجز إذا َسبَ أأعجزين فالن إذ : ، يقال)4("قوالسَّي

  : ومن ذلك التتبع للمادة في المعاجم اللغة تخلص إلى هذه األمور التالية، )5(يُْدَركْ 

 واإلدراكفوق وسبق إىل درجة تعد  اإلعجاز. 

 ال يوجد إعجاز إال إذا وجدت مسابقة، وسابق وسابقا ومتقدم ومتأخر. 

  وجمال للمسابقة وموضوع هلا، ومتسابقونَحتَدٍ ال توجد مسابقة إال إذا وجد ،. 

  أمل للمسبوق املتأخِّر يف إدراك السابق واللحاق بهفال حيث كان إعجاز. 

  على الّسبق، وقصور عن اللحاق قدرة: على أمرين اإلعجازمدار.  

  : وأما يف القرآن الكرمي فماله عالقة مبوضوعنا ثالثة معان

فـَبَـَعَث اللَُّه ُغرَابًا يـَْبَحُث ِيف اْألَْرِض ِلُريِيَُه َكْيَف يـَُوارِي  : تعاىل يف قوله: اإلحساس بالتقصير -

َذا اْلُغرَاِب فَُأَوارَِي َسْوَءَة َأِخي فََأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمنيَ َسْوَءَة َأِخيِه قَاَل يَا َويْـَلَتا َأَعَجْزُت َأْن   َأُكوَن ِمْثَل هَٰ

 ).31: املائدة(
                                                   

  547عجز، ص "املفردات مادة - )1(
 232، ص4، ج "عجز"مادة : املقاييس - )2(
 .املرجع نفسه - )3(
 .عجز"، مادة 370، ص5اللسان،ج  - )4(
 .املرجع نفسه - )5(
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َوالَِّذيَن َسَعْوا ِيف آيَاتَِنا ُمَعاِجزِيَن أُولَِٰئَك  : تعاىل يف قولهلمغالبة والمعاندة والمسابقة والتثبيط ا -

 ).51: احلج( َأْصَحاُب اجلَِْحيمِ 

 بثلثيأنه سبحانه قادر على كل شيء وال يعجزه أي شيء، وقد ذهب : بيان قدرة اهللا تعالى -

 ِإنـَُّهْم َال يـُْعِجُزونَ  ۚ◌ َوَال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسبَـُقوا  : تعاىل كقوله) موضعا 16( الورود تقريبا

ُر ُمْعِجزِي اللَِّه َوَأنَّ  َفِسيُحوا : ، وقوله تعاىل)59: األنفال( ِيف اْألَْرِض أَْربـََعَة َأْشُهٍر َواْعَلُموا أَنَُّكْم َغيـْ

 ).2: التوبة( اللََّه ُخمْزِي اْلَكاِفرِينَ 

والسياق  المادة بالقدرة اللغوية والقرآنية، نالحظ حضور عالقة: الجمع بين المادتينومن  -

 ، سياق ال يمكن إدراكه :منظور إليه من زاويتني اإلعجازومن ذلك خنلص إىل أن والتحدي، 

 .وق ال يمكنه اللحاق بالسياقبومس

، ومن جهة أخرى املتأخر هو الوصل إىل ما ال ميكن إدراكه، هذا من جهة: اإلعجازوبذلك ف -1

  .عجز عن اللحاق

العلماء ، إذ عرب عنه يف االصطالح عما أوردناه آنفا اإلعجازال خيرج : اصطالحا اإلعجاز -2

  :بعبارات خمتلفة

هو أبلغ من مجيع ما عداه من  قأن يؤدي املعىن بطري": فهو مثال عند الجرجاني في التعريفات-

  .)1("الطرق

أمر خارق (إمنا يكون باملعجزة، وهي  اإلعجازو ... ففيه فوت وسبق لسابق يتعذر إدراكه كما قلنا

   .)2()للعادة، مقدر بالتحدي، سامل عن املعارضة

  .مر جيريه اهللا على يد نيب من أنبيائه، وجيعله وسيلة إلثبات نبوتهوطبعا هذا األ

  :يتضمن ثالثة مفاتيح -كما يالحظ –وتعريف املعجزة 

                                                   
 .88التعريفات، ص  - )1(
 .496، ص 5واء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي، جأض - )2(
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 .مر اخلارق للعادةاأل -

 .التحدي -

  .السالمة من املعارضة -

 وأما السالمة منت، وْ ، وأنه يقوم على حتد، وفَـ اإلعجازلة مما سبق أن المعجزة آونالحظ 

 فإمنا تدل على أنه  المعارضة
ُ
  .ز بل أن يُفوتَهجِ عْ ال أحد يمكنه أن يدك الم

كانوا أوفياء الصطالح القرآن الكرمي ألن اهللا تعاىل مسى هذا اخلارق الذي   ويبدو أن لغويينا  

ِبُكلِّ آيٍَة مَّا تَِبُعوا َولَِئْن أَتـَْيَت الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب : تعاىل يف عجز ما آية، قوله) آية(نتحدث عنه 

َلَة بـَْعٍض َولَِئِن اتـَّبَـْعَت َأْهَواَءُهم مِّن َلتَـُهْم َوَما بـَْعُضُهم بَِتاِبٍع ِقبـْ َلَتَك َوَما أَنَت بَِتاِبٍع ِقبـْ بـَْعِد َما َجاَءَك  ِقبـْ

َناُهم مِّْن سَ  : ، وقوله تعاىل)145: البقرة( ِمَن اْلِعْلِم ِإنََّك ِإًذا لَِّمَن الظَّاِلِمنيَ  ْل َبِين ِإْسرَائِيَل َكْم آتـَيـْ

ْل نِْعَمَة اللَِّه ِمن بـَْعِد َما َجاَءْتُه فَِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقابِ   ).211: البقرة( آيٍَة بـَيـَِّنٍة َوَمن يـَُبدِّ

 ابن تيمية إىل هذا الذي ذكرناه وهو يفتح كتابه اخلاص إلتفاتتإىل  ننبهال يفوتنا هنا أن و 

وآيات األنبياء، والفرق بينها وبني كرامات األولياء وخوارق الكهان والسحرة والعرافني، قال بالنبوات 

  ".فصل يف معجزات األنبياء اليت هي آيا�م وبراهنهم، كما مساها اهللا آيات وبراهني

دق جيريها اهللا على أيديهم مستلزمه لثبوت النبوة، وص باعتبارها آيات األنبياءواملعجزات 

  .ا، ومن مث كانت خارقة ال يقدر عليها أحد، حفظا ملكانة النبوة والتبليغ عن اهللا تعاىل�املخرب 

متعددين فقد تعددت آيا�م، وتنوعت بتنوع أقوامهم وطبيعتهم، ومن مث رأينا  األنبياءوملا كان 

رز فيه قومهم، بجعل معجزات األنبياء مناسبة لما علماءنا يلتفتون منذ القدمي إىل أن اهللا تعاىل 

  .- عليهم السالم –، وعيسى وحممد ويقدمون أمثلة لذلك معجزة موسى

لذين بعث امن جنس ما برز فيه قومه  والذي يهمنا من ذلك أن معجزة رسولنا حممد 

 -جزته القرآن الكرميكانت مع -  فيهم، وأ�م ملا عرفوا بالبيان ال يكادون جييدون غريه، إجاد�م إياه
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، يتحدى فيه اهللا تعاىل العرب أن يأتوا معجزة بيانيةلذلك أمكن احلديث عن هذا الكتاب باعتباره 

  .البياني اإلعجازأن نتحدث عن مبثل بيانه، وأمكننا معه 

  : مفهوم البيان -ثانيا

  : البيان في عاجم اللغة -1

وفالن أبُني ، »بَاَن الشيء وأبان إذا تضح وانكشف«،ومنه .بـُْعُد الشيء وانكشافه»  :أصل البيان

  .ر ما كان منه مسترتايبني إذا انفصل، وظه، وإمنا أوضح  كالما: من فالن أي

ومنه أن بيان  ونفصل ظهر وانكشف،فكأن االتصال استتار، واالنفصال ظهور، فلما بـَُعد 

  .الشيء بـُْعُده عن االستتار، فالبيان بذلك الوضوح، والظهور

وقد يطلق  فهو هناك دال على عملية إليضاح واإلظهار،»الكشف عن الشيء« والبيان أيضا

املادة الشيء من الداللة و غريها، فيدل بذلك على آداة االظهار ومن مث فغن مدار ما يبنيِّ به «على 

  .وما به يتم ذلك الظهور والوضوح، واإلظهار، واإليضاح،: يف املعاجم على ثالثة معان

  : البيان في القرآن الكريم - 2

  : يف القرآن الكرمي على معنيني) بني( مدار مادة

ٍ َفَمْن : قال تعاىل :الظهور -1 ُؤَالِء قـَْوُمَنا اختََُّذوا ِمن ُدونِِه آِهلًَة لَّْوَال يَْأتُوَن َعَلْيِهم ِبُسْلطَاٍن بـَنيِّ هَٰ

  ).15: الكهف( َأْظَلُم ِممَِّن افْـتَـَرٰى َعَلى اللَِّه َكِذبًا

َنا بـََيانَهُ : قال تعاىل :اإلظهار -2 َذا بـََياٌن لِّلنَّاِس َوُهًدى : ، قال تعاىل)19: القيامة( ُمثَّ ِإنَّ َعَليـْ هَٰ

نَساَن : ، قال تعاىل)138: آل عمران( َوَمْوِعَظٌة لِّْلُمتَِّقنيَ   )4(َعلََّمُه اْلبَـَياَن ) 3(َخَلَق اْإلِ

  ).4-3: الرمحن(
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  : البيان في االصطالح -3

  : مفهوم البيان مسارين ذاتخ

 ني به اإلنسان عن مراد سواءما يب معىن مطلق هو: معنيني ل فيه البيان علىد مسارا عاما

 .اآلخر هو الذي برادف البالغةو ...أكان لفظ أن إشارة

أطلق فيه البيان على مبحث من مباحث البالغة، وهذا ما يالحظ ابتداء من : ومسار خاصا

البالغة على علومها الثالثة بوضوح منهجي  زويين الذي أقامقبالسكاكي، وانتهاء بال ار ي مرو الزخمشر 

 .واصطالحي

" لتبينيالبيان وا" ولقد كان اجلاحظ رائدا يف تناول مفهوم البيان مثلما كان رائدا يف إقامة كتابه

 : أربعة معان كربى هي احظأن ملادة البيان عند اجليخي عليه وقد الحظ الدكتور الشاهد البوش

القدرة على  السامع يقضي إىل حقيقة بسهولة أو الكشف عنه كشفا جيعل :توضيح المعنى  .أ 

 .ذلك مع اقتدار على تصريف القول

قضي إىل حقيقة أو بعبارة كشفا جيعل املتلقي يما به يتم توضيح المعنى والكشف عنه،   .ب 

 .أكثر اختصارا هو الداللة املبيّنة

توضيحا جيعل السامع يقضي إىل حقيقة بسهولة، أو  المنطق الفصيح الموضح للمعنى،  .ج 

 .)الداللة الظاهرة على املعىن احلقيقي( بتعبري أيب عثمان املوضح

والداللة األوىل مرتبطة بعملية التوضيح، والثانية بأداته والثالثة بنوع  :هو صناعة الكالم المبين  .د 

 .األداة، أما الرابعة مرتبطة بصناعته

  البياني اإلعجازمفهوم  -ثالثا

أبلغ من مجيع ماعدا  يف الكالم هو،أن تؤدي املعىن بطريق هو اإلعجازإذا كنا قد رأينا أن تعريف 

  .البياين بناء عليه، هو أن يؤدي املعىن ببيان معجزة جلميع البيانات األخرى اإلعجازن من الطرق، فإ
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عنوانا هلا، فإننا ال تطفر لديها " البياني اإلعجاز"ورغم كثرة الكتب اليت اختارت مصطلح 

  .ساسيلبتعريف واضح حيدد املقصود إال ما كان من أمر الدكتور عائشة عبد الرمحان والدكتور ا

البياين هو إثبات عجز اإلنس واجلن عن قدر�م بالتحدي على أن  اإلعجاز"  :قالهوخيتار ما 

وكان  :قاحلسني زرو /، ويقول د)1("يأتوا مبثل القرآن يف بيانه َقْصَد إظهار صدق الرسول يف دعوة

مبثل  اإلتيانهو إثبات عجز اخللق عن  البياني اإلعجاز": األوىل حىت تكون العبارة سليمة أن يقول

 البياين هو حتدي البيان القرآين للبيانات األخرى، اإلعجاز، فة حممد القرآن يف بيانه، تصديقا لنبو 

  .))2 دإثباتا لصحة نبوة سيدنا حمم

البالغي ألنه يتضمن ما يربط باملعجم  اإلعجازالبياين أهم من  اإلعجازن أ: والخالصة

الصويت  اإلعجازالبياين هو  اإلعجازن فإن ليس أبني من نشر إىل أ والنحو والصرف والبالغة، ومن مث

  .اللغوي الصريف النحوي والبالغي للقرآن الكرمي

  فصاحة القرآن وبالغته  -رابعا

  :تعريف الفصاحة والبالغة -1

أفصح : ويقالاللنب إذا جتلت رغوته، الظهور والبيان، ومنها أفصح  :الفصاحة في اللغة -أ

  .ان فصيح أي طليقسالصبح إذا بدأ ضوؤه واستباق، ول

َوَأِخي َهاُروُن ُهَو أَْفَصُح ِمينِّ  :، قال تعاىلعلى لسان موسى عيه السالم: ويف القرآن الكرمي

بُونِ  ُقِين ِإينِّ َأَخاُف َأن ُيَكذِّ   ).34: القصص( ِلَسانًا فََأْرِسْلُه َمِعَي رِْدًءا ُيَصدِّ

خلوصه من التعقيد وفصاحة القرآن كونه لفظا عربيا : وفصاحة الكالم في االصطالح 

 .)3(املعىن بوجه ال تعقيد فيه مستعمال مؤدي

 .ظهار والوضوح مع اخللو من التعقيداإلجند أن التعاريف كلها تدور حول 
                                                   

 78االعجاز البياين يف القرآن الكرمي، دارسة نظرية،ص - )1(
 .25جهود االمة يف اإلعجاز البياين للقرآن الكرمي، ص - )2(
 9الفوائد املشوق البن القيم،ص - )3(
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وهو الوصول إىل الشيء واالنتهاء إليه، يقال  مأخوذة من البلوغ: والبالغة في اللغة -ب

  .ا، وصلت إليهبلغت املكان بلوغً 

صال املعىن إىل القلب يف أحسن صورة من يإ: كالمالبالغة يف ال: وفي االصطالح -ج

االقتناع من العقل وضع أن يبلغ به املتكلم ما يريد من نفس السامع بإصابة م: وقيل ،)1(اللفظ

  .والوجدان من القلب

وقال .. ما يف قلبه هَ نْ حسن الكالم فصيح يبلْغ بعبارة لسانه كُ : رجل بليغ: ويف لسان العرب

أبلغ الكالم ما قّلت ألفاظه وكثرت معانيه، وخري الكالم ما ُشوِّق أوله إىل مساع : خالد بن صفوان

   .)2(آخر

  .)3( بال زيادة وال نقصانالتعبري باللفظ الرائع عن املعىن الصحيح : ويقال بعض املتأخرين البالغة

إيصال املعىن إىل قلب املخاطب بعبارة سهلة : ونجد أن تعاريف البالغة تدور معظمها حول

القائل، وهو ما يف ذلك مقتضى حال السامع حبيث يؤثر يف نفسه، ويبلغ منها ما يريد  موجزة، مراعياً 

  .يدل عليه التعريف األول ولعله أرجحها

  .هل هناك فرق بني الفصاحة و البالغة؟ قال بعضهم أ�ما متعاقبان على معنا واحد

إ�ما متعارضان على معىن واحد، : يف هذا الصدد قال بعضهم: اوذهب أغلبهم إىل التفريق فقالو 

وذهب اغلبهم إىل التعريف فقالوا إن الفصاحة من عوارض األلفاظ، مع مالءمة املعىن، والبالغة من 

املعىن وهو تكميل املعىن باللفظ الذي يفهمه، فالبالغة يف املعاين، والفصاحة يف األلفاظ،  عوارض

  .يقال معىن بليغ ولفظ فصيح

                                                   
 .نفس املرجع - )1(
 .الفاحتة ليوسف احلسني احلسيين مقدمةتفسري - )2(
 .املرجع نفسه - )3(
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الفرق بني الفصاحة والبالغة، ال تكون إال وصفا لأللفاظ " ":سرر الفصاحة"يقول اخلفاجي يف 

عن مثلها بليغة، وإن قيل فيها فصيحة  لْ ضُ فْ مع املعاين، ال يقال يف كلمة واحدة ال تدل على معىن يَـ 

   .)1("وكل كالم بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغا

فالفصاحة نعت لأللفاظ إذا وجدت على شروط عدة، ومىت تكاملت تلك الشروط فال : ويقول

 أضدادهاتأخذ القسط من الوصف وبوجود منها مزيد من فصاحة تلك األلفاظ، وحبسب ا�ود 

  : والذم، ومن هذه الشروط  تستحق االطراح

 .أن يكون تأليف تلك اللفظة من حروف متباعدة املخارج .1

 .ة على غريهايأن جند لتأليف اللفظة يف السمع حسنا ومز  .2

 .و خشنةمتوعرة أأن تكون الكلمة غري  .3

 .أن تكون الكلمة غري ساقطة عامية .4

 .على العرف العريب الصحيح غري شاذةأن تكون الكلمة جارية  .5

 .ن الكلمة قد عرب �ا عن أمر آخر يكره ذكرهاأن تكو  .6

  .أن تكون الكلمة معتدلة غري كثرية احلروف .7

وإذا استعرضنا آيات القرآن الكرمي من أول سورة الفاحتة إىل أخر الناس على تعريف الفصاحة 

ققت فيها الفصاحة والبالغة حتوالبالغة، وشروط االلفاظ الفصيحة والكالم البليغ، لوجدنا كل آية قد 

تبهرنا األلفاظ جبماهلا  معاين الكلمات تنساب إىل القلب قبل أنأن ولوجدنا  صورها،يف أ�ى 

إىل اآلفاق لنستدل على الصانع من لوحة  أنظارنايف تلك السور واآليات اليت تلفت  سواء الساحر،

واملوقف واحلساب أو ما تعلق منها بتنظيم إبداعه الرائعة أو اآليات املتعلقة مببدأ البحث والنشور 

  .شؤون احلاكم مع رعيته أو األسرة وحقوق أفرادها وغريها من األمور اليت توىل القرآن احلديث عنها

  

                                                   
 .54-49سر الفصاحة للحفاجي، ص - )1(
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  : البياني وتاريخه اإلعجاز

  :ل كربىحبني أربع مرابالتميز ي اإلعجاز مسار الدرس يتميز : قراءة يف املسار - أ  

 .اإلعجازمرحلة اإلحساس ب .1

 .نضجمرحلة التأسيس وال .2

 .مرحلة التقريب والتطبيق .3

 .مرحلة استواء املنهج .4

  )1( .ما غريها مركزين على مكتبتها ومؤلفيها مث ابرزونستنتج مسات كل مرحلة، 

هذه املرحلة القرن األول اهلجري، وإن كان  غرقتست :اإلعجازمرحلة اإلحساس ب -أوال

 .املكة واملدينة يف عهد الرسول غالب نصوصها يعود إىل مرحليت الدعوة 

من الباحثني سوى بإشارات حمدودة مل تسمح بتشكل لرؤية حلقيقتها  ىوهي مرحلة مل حتظ

  .وطبيعتها رؤية أصحا�ا للقرآن الكرمي يف حلظات نزوله

من إليها اكتفوا مبا هو متاول ومشهور  ان الذين التفتو وقد يكون أحد أسباب ذلك أ

ن نصوص هذه املرحلة شكلت قاعدة بيانات لدى عدد من بن املغرية، والواقع أنصوصها كنص الوليد 

  .، وأثرت يف منهج الدراسةاإلعجاز، بل إ�ا أسهمت يف إبراز عدد من وجوه اإلعجازعلماء 

ع نصوص منلك اآلن بعد أن يسر اهللا مجوحنن نقول هذا ألننا : لدكتور الحسين زروقيقول ا    

أمام مدونة تسمح بدراسته أننا تها مخسني نصا ألربعة وثالثني شخصا، مما يفيداملرحلة وتوثيقها ودراس

يف حلظاته األوىل وتظهر تلك النصوص أن القوم استعملوا آلتني ملعرفة حقيقة القرآن  اإلعجازموضوع 

  .بهوا إىل أثر القرآن الكرمينتوا -املقارنة، الذوق،- :الكرمي ومها

من عرض عدة أشخص القرآن الكرمي على خمتلف علوم ظهر ذلك وي: آلية المقارنة -أ

مام امحد يف خرب ضحه مما رواه البخاري ومسلم واإلعصرهم وأجناس القول لديهم، وأشهر ذلك وأو 
                                                   

 ، 1،2013احلسني زروق، جهود االمة يف اإلعجاز البياين للقرآن ، دار السالم، ط: ينظر - )1(
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رأيته يأمر مبكارم ": بعد أن زار مكة ومسع القرآن الكرميا قال يسً أنّ  أخاه، ويف أن الغفاري أيب ذر

  .)1( "األخالق، وكالما ما هو بالشعر

لقد مسعت قول الكهنة، فما هو ..يقلون، شاعر، كاهن، ساحر ": يف رواية مسلم أنه قالو 

بعدي أنه يشعر، واهللا إنه  قوهلم، ولقد وضعت قوله على أَْقراِء الشعر فما يلتئم على لسان أحد

  .)2( "، وإ�م لكاذبونلصادق

هذا وقتها مل يكن نِكرًَة من  أنيساعنه الدارسون القدامى واحلديثون، أن  غفلوالذي 

  .شاعرا، فنحن نقرأ يف رواية مسلمذ كان بتعبري عصرنا، إ النكرات، بل كان من الطليعة الثقافية

، ومل يهمله الدارسون لتاريخ )شاعرا وكان أنيسٌ : (أحد الشعراء، ويف رواية أمحد وكان أنيسٌ "

  .فقط بل أمهلته معاجم الشعراء، كيف الشعر أيضا اإلعجاز

  : ويهمنا من نص أنيس أمران

، »ولقد وضعُت قوله على أَقْـرَاِء الشعر فما يلتئم على لسان احد بعدي أنه شعر«: قوله: أوهلما

  )3(".نواعهطرقة وأ: "الشعر كما شرحها النوريوأقراء 

فأنيس عرض مسامعه من القرآن على الشعر فقد تبني له وجه الفرق والتميز يف القرآن الكرمي، وهو ما 

جعله خيلص على انه امام كالم خمتلف عن كالم البشر لذلك كانت النتيجة اليت توصل إليها إثبات 

  .صدق

 اليه توصل إوالسحر، وهذه النتيجة اليت، وكذب الذين ا�موه بالشعر والكهانة بنوة حممد 

  .واملعجزة اإلعجازعليها مدار 

                                                   
 .صحيح البخاري، مناقب األنصار، ب إسالم أيب ذر العقاري - )1(
 .ل الصحابة، ب من فضائل أيب ذرفضائ: 5شرح صحيح مسلم، - )2(
 18/25شرح صحيح مسلم،  - )3(
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على .. ، شاعر، كاهن، ساحر�م �ا حممد فهو أن أنيسا عرض الّتهم اليت أ: ما الثاينوأ

 يقر قرار قريش على ا�ام حممد ، وهذا يدل ان نصه هذا كان قبل أن )أجناس لقول لدى احلرب

ار قريش السالف الذكر كان قبل نزول سورة لمه أن قر احر، ونشر ذلك بني الناس والذي تعنه سبأ

املدثر اليت تتحدث عن هذا القرار، وعن الوليد بن املغرية الذي توىل كربه مع العلم أن هذه السورة 

يف  - وسيأيت قريبا–ن النص العجيب املشهور للوليد بن املغرية ابعة يف ترتيب النزول، مما يعين أهي الر 

قبل املكابرة، ونص اال�ام بأن حممدا صلي اهللا عله وسلم ساحر، برغم أنه يقرف بني  القرآن الكرمي

كان مبنيا على مساع ثالث سور فقط، هي سورة العلق، القلم، واملزمل، حسب رواية املرء وزوجه  

الزهري، وأن هذا السماع جعلهم خيضعون ذلك املسموع لتمحيص وتدقيق عرب عنه القرآن الرمي أبلغ 

َر  : قال تعاىل :ه، ملاعبد َر َوَقدَّ َر ) 18(ِإنَُّه َفكَّ َر ) 19(فـَُقِتَل َكْيَف َقدَّ ُمثَّ ) 20(ُمثَّ قُِتَل َكْيَف َقدَّ

َذا ِإالَّ ِسْحٌر يـُْؤثـَُر ) 23(ُمثَّ أَْدبـََر َواْسَتْكبَـَر ) 22(ُمثَّ َعَبَس َوَبَسَر ) 21(َنَظَر  ِإْن ) 24(فـََقاَل ِإْن هَٰ

َذا ِإالَّ   ).25-18: املدثر(  )25( قـَْوُل اْلَبَشِر هَٰ

ما أصعب أن ينتقل رجل من حجم  ذالك هينا إومل يكن ذ...تفكري وتقدير وتدبري فاألمر فيه

بأنه  بالقرآن الكرمي إىل آخر يتهم فيه حممدا ب عجابني املغرية من نصه املشهور يف إلالوليد 

حممد صلي اهللا هم على الشعر والكهانة والسحر وعاش فقوم معار شاعر، وما أصعب أن يقع قوما ت

همة، ألنه ذهب يف السحر تدنس يف البصحة �مة ساحر أو باألصح أن يُ  عليه وسلم بني ظهرانيهم

  .مذهب التأثري ال التدجيل

ن القرآن الكرمي خمتلف عن كالم لية املقارنة، وأ�ا أوصلته إىل أيكفينا من نص انيس أن استعمل آ

  .فعادة ذلك إىل إثبات صدق النيب البشر 
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  :آلية الذوق -ثانيا

، وأن يكونوا األولوالشعر عملهم  األوىلليس غريبا على قوم كان البيان بسمتهم الثقافية 

للكالم، وذلك وجدنا عددا منهم يلجأ إىل هذه اآللية ملعرفة حقيقة القرآن الكرمي وما نص اقني ذو 

  .الوليد بن املغرية عنا ببعيد

 ن يقول يف حممد اح قومه عليه أيف سياق أحل -فيما رواه احلاكم وصحيحه –فقد قال 

ال لم باألشعار مين، وال أعلم برجز و ما أقول؟ فوا اهللا ما فيكم رجل اع" :قال قوال يصرف الناس عنه 

قوله ذي يبقصيدة مين، وال بأشعار اجلن و اهللا ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، وواهللا إن لقوله ال

حالوة وإن عليه لطالوة، وإنه ملشري أعاله مغدق أسفله، وأنه ليعلو وما يعلى، وأنه لَيحِطم ما 

  .)1("حتته

  : بالشعر وضروبه، ونصه هذا قسمان ، عاملاملغرية أيضا من الطلية الثقافيةفالوليد بن 

نه خمتلف ر الذي يعلم حّق العلم خملص إىل أذلك الشع :قسم عرض فيه القرآن الكريم

ا يف استعمال آلية املقارنة، ويف مالحمه الفرق والوليد بذلك يتحدث نيسً عنه، وهو يف هذا يشبه أُ 

مبنهج وبدليل، إذ نراه يوظف املقارنة وجير�ا من خالل جمموعة من األدوات ليلخص من ذلك 

يف ذلك، فاملنهج واحد،  التمحيص باألدلة املقنعة إىل النتيجة نفسها اليت توصل إليها انيس، وال غرابة

أقراء » ملا حتدث باملصطلح اجلامع واألدوات واحدة، وكل ما يف األمر أن أنيسا كان أكثر إجرائيةً 

 .وأن الوليد بن املغرية كان اكثر وضوحا ملا فّصل يف عناصر املقارنة وأدوا�ا. » الشعر

وخلص من تذوقه ذلك إىل أن كتاب اهللا  قسم عّبر فيه الوليد عن تذوقه القرآن الكريم،

تعاىل قد مجع عناصر اجلودة، من الرونق، واحلسن، وحالوة العبارة، وغزارة املادة، وعلو الطبقة ، وبعد 

ما بينه وبني غريه من الكالم، وهي كما يالحظ من مثار توظيف آلية الذوق ولئن كان الوليد قد أوتى 

احله العاجلة، ومن مث ال يستحق أن ينسبنه إىل جهود األمة، فوظف ذلك العلم خلدمة مص خنوتهمن 

                                                   
 ).هذا حديث صحيح االسناد على شرط البخاري ومل خيرجاه(أعقبه احلاكم بقوله 3926جرقم 339، ً 3املستدرك ج - )1(
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جب عنا من نصوص لسبب من األسباب، فإن هناك وإمنا يؤيت به ألمهيته يف مرحلة وداللة على ما حُ 

 : نفسهانصوصا أخرى هلا قيمتها يف آلية الذوق 

ا أحسن م: عبد القرآن الكرمين أسيد بن حضري قال بعد أن مسعه مصعب بن ومن ذلك أ

وهذا النجاشي يقول بعد  .)1(أن تدخلوا يف هذا الدينأردمت كيف تصنعون إذا   أمجلههذا الكالم، وما 

ن ويرفض أ". ن هذا واهللا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدةإل" سورة مرمي أن مسع

ويف ، "ال ُأِسِلمهم إليكم أبدا، والُأَكادُ  انطلقوا، فواهللا": يسلم املهاجرين لقريش قائال ملبعوثيهم

 زدنا"قارئ القرآن بني يديه  - رضي اهللا عنه–ن النجاشي قال جلعفر بن أيب طالب رواية أيب نعيم أ

صدقتم وصدق " :فقرأ عليهم سورة أخرى فما مسعها عرف أنه احلق وقال، "من الكتاب الطيب

 وألقى عليهم احملبة من"  وبركته آمنني ممنوعنيبينكم، أنتم واهللا صديقون امكثوا على اسم اهللا

  .النجاشي

موسى عليه السالم يف املصدر وغري خفي أن احلديث عن حسن القرآن واتقانه مع ما جاء به 

دال على تذوق فإذا أضفنا إىل ذلك نتيجة هذا التذوق وهي اإلسالم يف نصه ُأَسْيد، وتأمني  وطيبه

  ! املسلمني، ورفض تسليمهم إىل قومهم يف نص النجاشي ظهر لنا أي ذوق ُهو وَما َمَداه

  آلية مالحظة األثر -ثالثا

رمي لكوهي إثبات اختالف القرآن ا لتينك اآلليتني األوىلضرنا آنفا إىل النتيجة لئن كنا قد أ

هو  اإلعجازعن كالم البشر، ومالحظة متيز هذا القرآن، فإننا جيب أن ال نغفل أمرا آخر ذا شان يف 

  .مالحظة أثر القرآن يف النفوس ونصوصه أيضا ليس قليلة

 ،اهللا تعاىل كتابتأثري  ونشري أوال إىل دليل قوي يفيد أن القوم وقتها كانوا على معرفة يقينية حبجم 

: فصلت( َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َال َتْسَمُعوا ِهلََٰذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفيِه َلَعلَُّكْم تـَْغِلُبونَ  : وهو قوله تعاىل

   :بني الذين كفروا بأمرين ، ففيه تواصٍ )26

                                                   
 .46، 44،ص3سرية ابن هشام،ج - )1(
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  .عدم مساع القرآن الكرمي -أوهلا

  .اللغو فيه - ثانيهما

ملنع مساعه وتداوله، فماذا  التشويش القرآن الكريمهو  - بعبارة عصرنا - واإلجراء املوصي به

  سيكون سبب ذلك إذ مل يكن يقينا من تأثريه يف النفوس؟

ولعل من ابرز النصوص املعربة عن ذلك األثر ما حكاه أسعد من زرادة ومصعب بن عمري عن 

واهللا لعرفنا في وجهه اإلسالم " ال،إىل اإلسالم، وأمسعه القرآن، قاأسيد بن َحضري ملا عاد مصعب 

كيف تصنعون إذا   ! ما أحسن هذا الكالم وأجمله: في إشراقه وتسّهله، ثم قاليتكلم ل أن قب

  .)1("ن تدخلوا في هذا الدين؟أردتم أ

أحلف باهللا لقد جاءكم ": سها اليت الحظاها سعد بن معاذ ملا رجع إليهم أسيدنف وهي املالحظة

األثر اخلارجي للقرآن الكرمي، أما ذلك عن مالحظة  ،"بغري الوجه الذي ذهب به من عندكمأسيد أ

 -كافريوم إذن  وهو  -ثنا عنه وقد قِدم املدينة بعد معركة بدرفندع جبري بن مطعم حيد األثر الداخلي

 :يصلي بالناس املغرب، ويقرأ يف صالته سورة الطور، قال يف شأن األسرى، وقد وجد حممد 

أَْم ُخِلُقوا : قال تعاىل :مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف املغرب بالطور، فلما بلغ هذه اآلية"

أَْم ِعنَدُهْم ) 36(أَْم َخَلُقوا السََّماَواِت َواْألَْرَض َبل الَّ يُوِقُنوَن ) 35(ِمْن َغْريِ َشْيٍء أَْم ُهُم اْخلَالُِقوَن 

، ويف رواية أخرى )2("َكاَد قليب أن يطري،  )37-35: الطور( )37(اْلُمَصْيِطُروَن َخَزاِئُن َربَِّك أَْم ُهُم 

   . »فكأمنا صدع قليب«ويف ثالثة  ،)3( »ذلك أول ما وقر اإلميان يف قليب«

وهو يسمع كالم اهللا تعاىل وقد  وهي كلها دالة على تلك اهلزة العنيفة اليت أّحس �ا جبري

خطوة يف  خلخلت قلبه خلخلة جعلت تدفع عنه الكفر، وتفسح ا�ال لإلميان، فكانت تلك املناسبة

  .الطريق حنو اإلسالم

                                                   
 45ص/2سرية ابن هاشم ج - )1(
 نفس مرجع - )2(
 2تفسري القرآن ، تفسري سولرة طور، ب: 3/5272صحيح البخاري - )3(
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ومما تقدم فيه كفاية للداللة على حضور ذلك اإلحساس باإلعجاز يف القرن األول اهلجري، وإن  

 .يهمنا هنا هو اإلثارة إىل قضية وكفى كانت مثة نصوص أخرى لآلخرين، ألن ما

أثارت ثالث مسائل من األمهية  اإلعجازوخنلص مما سبق إىل نصوص مرحلة اإلحساس ب

مقارنة القرآن الكرمي، بالشعر خاصة، وتذوقه، ومالحظة أثره يف النفوس، وهي مسائل  : مبكان هي

مهيتها حضوره لديهم وأ ف حجمكان هلا أثرها يف دراسات الالحقني وال ختطئ عني الباحث احلصي

  .يف توجيه منهجهم

  :ونضجه اإلعجازمرحلة تأسيس علم 

متتد هذه املرحلة من أوائل القرن   : )ه5ق _ه3ق(حدود المرحلة وتسميتها  -أوال

ملاذا مل ُجيعل : ا السؤالذهن هو هوأول ما يتباد إىل الذاواخر القرن اخلامس، الثالث اهلجري إىل 

  :مرحلة تأسيس؟ هناك سببان لذلكمرحلة اإلحساس 

نا نتحدث عن املرحلة ما من قبل فكوأ اإلعجازأننا يف هذه املرحلة نتحدث عن علم : أولهما

  اضات تشكل امتداداه العميقخين عن البيان تأسيس كل علم يكون مسبوقا مبتاجلنينية، وغ

النصوص مرحلة اإلحساس مل يكن لديهم وعي بتأسيس هذا العلم  أصحابأن : وثانيها

وأمهيته، وقصارى ما كان لديهم أن يتحدثوا عن مالبسات إسالمهم، وأو أن يصفوا الظروف املختلفة 

  .للدعوة

  /.وتصوره النظري والتطبيقي/ الوعي �ذا العلم/ ومن مث فإن الفصل بني املرحلتني هو 

: نستأنس لبيان ذلك مبا ورد لدى لثالثة علماء هم: اإلعجازدوافع تأسيس علم  -ثانيا

  .)اجلاحظ، ابن قتيبة، الباقالين(

فكتب لك كتابا،أجهدت " :خلق القرآن فقد قال في مقدمته رسالة) ه255ت( ما الجاحظأ  .أ 

للقرآن، والرد على كل طّعان، فلم ادع  االحتجاجفيه نفسي، وبلغت منه أقصى ما ميكن مثلي يف 

أصحاب  ، والمقموعاد، وال ملنافق بفيه مسألة لرافضي وال حلديثي، وال حلشوي، وال لكافر م
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وليس نزيل وانه تحبجة،  هوملن جنم بعد النظّام، ممن يزعم أن القرآن خلق، وليس تأليف الّنظام،

تيت على معىن صفتك، أتاين  ، وأ بتكحم ى، فلما ظننت أين قد بلغت اقصبربهان وال داللة

 .)1("نك مل ترد االحتجاج لنظم القرآن، وإمنا أردت االحتجاج خللق القرآنكتابك تذكر أ

والتأليف فيه ومدار ذلك كما يظهر من  اإلعجازيس يف كشف مالبسات تأسيس علم فوهو نص ن

  ).خضاري، كالمي، وعلمي: (النص على ثالثة عوامل

إذ أن يف  القرن   "انالرد كل طعَّ " عرب عنه اجلاحظ يف الّنص السابق: اريالدافع الحض -1

الثالث للهجري عاش فيه اجلاحظ ظهر فيه عدد غري قليل من الذين يطعنون يف القرآن الكرمي،  

مستفعلن قدير يف ت ألنه، )1: املسد( تـَبَّْت َيَدا َأِيب َهلٍَب َوَتبَّ  : تعاىل كطعنهم يف قوله

يهدفون بذلك أن ، )3(يزعمون أنه شعر .." ثهل أنت إال إصبع مي" ، وقول الرسول )2(مفاعلن

يف  ونفي الشعر عن النيب  ليكون نقض نبوته من هذا الباب، لبيان التناقض بني هذاشاعر، حممد 

  .وتفضيال يف اخلطوة الثانية واألخريةمجلتا اخلطوة األوىل، لرد القرآن 

اجلاحظ تفضيال آخر يف موضع آخر يكشف لنا حقيقة هذا اهلجوم احلضاري العنيف  ويقدم  

تبتل باليهود، وال با�وس  مل"، فاألمة األولى يف املقام على اإلسالم، وأن الذي توىل كربه هم النصار 

  .)4("كما ابتلت بالنصارى  وال الصابئني

واملتشابه من ضعيف باإلسناد من روايتنا ،من أحاديثنا، والاملتناقضة يتبعون "ولعل ذلك بأ�م   

بعضفائنا، ويسألون عنها عواّمنا، مع ما قد يعلمون من مسائل امللحدين،  أي كتابنا، مث خيلون

والزنادقة املالعني، وحىت مع ذلك رمبا تربؤوا إىل علمائنا، وأهل األقدارمنا، ويشغبون على القوى، 

  ..."ويلبسون على الضعيف

                                                   
 2/278خلق القرآن، رسائل اجلاحظ، - )1(
 البيان والتبني  - )2(
 املصدر نفسه - )3(
 22تأويل مشل القرآن، ص - )4(
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أسس عقدية وينتصر منظم له تصور يف املواجهة احلضارية، ويتكئ على  فنحن أمام عمل  

  .دور النصارى أكثر من جمرد الطعن والتشغيب والتلبيس على الضعيفةلعقيدة، ولذلك كان 

الم اجلاحظ أنفا عن دور النصارى ال ينفي دور غريهم ألن قصده تربيتهم من حيث كوغري اخلفي أن  

  .م الدور اخلطورةجم

يف الرد على أولئك " تأويل مشكل القرآن"فيوشك أن يكون كتابه ) ه276( قتيبةابن  وأما  

ال جنده يف مسألة دوافع التأليف فيما  يفديناالذين حتدث عنهم اجلاحظ من أثر فيهم النصارى، وهو 

تعاىل ملحدون ولغوا فيه  وقد اعرتض كتاب اهللا" :قتيبةيف الكالم السالف الذكر، إذ يقول ابن 

َنِة َواْبِتَغاَء تَْأِويِلِه َوَما يـَْعَلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه : قال تعاىل وهجروا واتبعوا  ...َما َتَشابََه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفتـْ

كلية، وأبصار عليلة، ونظر مدخول، فحرقوا الكالم عن مواضعه، وعدلوه بأفهام  ، )7: آل عمران(

ناقض، واالستحالة، واللحن، وفساد النظم، واالختالف وأدلوا يف ذلك عن ُسبُله مث قضوا عليه بالت

، واعرتضت بالنبيه يف القلوب، وقدمت بالشكوك يف أمالت الضعيف الُغمر، واحلدث الغبعلل رمبا  رَّ

  .الصدور

يهمنا من نص ابن  وقد تتبع تلك الشُّبه، شبهة شبهة، فيبني مواضع خطئهم وتدليسهم، وما

الء أثاروا عددا من املسائل اليت كان عليها مداد كثري من مباحث كتب االعجام هو أن هؤ  قتيبة

يف القرآن الكرمي، والذي " التناقض، واالستحالة، واللحن، وفساد النظم، واالختالف: القول بـ وأمهها

يف ضوء تلك الطعون يقف على حجم تأثريها  )ه403ت ( يف القرآن للباقالين اإلعجازيتتبع كتاب 

يف هذه املرحلة ويف مسرته، وقد يكون من املفيد أن نشري إىل أن الباقالين  اإلعجازيف التأليف يف 

   .)1(خصص فصلني كاملني لنفي الشعر والسجع عن القرآن

 يف قسم من كتابه بيان االختالف يف شعر الشعراء ونفي وقوعه يف القرآن وكدهوجعل 

  .الكرين

                                                   
 301الفهرست ص - )1(
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الذكر هو أن مدار تلك الطعون  قتيبة السالفوجيب أن ال يفوتنا أمر بالغ األمهية يف ّنص ابن 

 كالبالغي للقرآن الكرمي، وأن إثارة تل اإلعجازب دُ الرد عليهم فيما ما سار يـُْعَرُف بـَعْ  على أمور شكلّ 

انت دافعا حنو اكتشاف متيز القرآن الكرمي، فكان من نتائج ذلك وغريه ظهور علم كالقضايا  

  .اإلعجاز

فالناس بني رجلني، "وقد سار الباقالين على خطا ابن قتيبة، فتحدث فقط عن امللحدين، 

مصدود عن نصرته، ومكدود يف صنعته فقد أدى ذلك ذاهب عن احلق، ذاهب عن الرشد، وآخر 

  .)1(هل الضعف يف كل يقنييف أصول الدين، وتشكيكهم أ لحدينض املإىل خو 

نية وفائدة أخرى هي أن القرن الرابع استلم يف املالحدة زمام املواجهة بالنيابة عن غويف كالمه 

  .لتالمذ�م أن يكملوا املسار واملهاما دورهم وزيادة، وتركوا دو أنصارى القرن الثالث الذين 

وال ختتم حديثنا عن العامل احلضاري دون أن نشري إىل أحد أبرز امللحدين الذين كان هلم 

  :دورهم يف ذلك الطعن وهو ابن الراوندي

ومل يكن ... من املتكلمني) هـ245ت( يذكر ابن الندمي أن أبا احلسن أمحد بن حيي الراوندي  

ل أمره َحَسَن السرية، كان يف أو (وأنه  .منه بالكالم، وال أعرف بدقيقة وجليلة منه حدقيف نظراته أ

من جفاء أصحابه، وتنحيتهم إياه من  وأنفةً  محيةً ( وإمنا صار إىل ما صار عليه .)بمجيل املذه

  .، وحكى أنه تاب يف حلظاته األخرية مما خاص فيه)جمالسهم

ألفها أليب عيسى اليهودي  أن أكثر كتبه الكفرية رية ابن الروندييف س انتباهناما يثري 

 اإلعجازباألهوازي، وقد تويف يف منزله ويضيئ هذا زاوية أخرى من زوايا املعركة احلضارية يف عالقتها 

على دور نقف ودور النصارى واليهود واملالحدة فيها، وقد رأينا من قبل دور النصارى واملالحدة وهنا 

  .اليهود

                                                   
 .301ص ، نفسه، املرجع - )1(
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 وضوعنا منها كتابألف ابن الرواندي حنوا من مائة وأربعة عشر كتابا وما يتعلق مب وقد  

  .حلنا، ويطعن فيه على نظم القرآن فيه القرآن الكرمي ، يدعي)الدامع(

، جند يف كالم أكثم بن صيفي )الزمردة(من الطعن يف كتاب اهللا، فقد قال كتابهختل كتب أخرى  ومل 

  .)1: الكوثر( َناَك اْلَكْوثـَرَ ِإنَّا َأْعطَيْـ  أحسن من

نبوة نبيهم بالكتاب الذي أتى به، وحتدى به، إن املسلمني احتجوا ب( "الفريد"يف كتابه، وقال 

ية على قلو�م أخربونا لوادعي مدّع ب، وغلبت العصغلطتم": فيقال هلم: معارضته قالفلم يقدروا على 

وإقليدس أدعيا أن الدليل على صدق بطليموس : وقال ممن تقدم من الفالسفة مثل دعوة يف القرآن 

عنه لكانت ثبت نبوته، وهو معجز لن يأيت أحد  زونصاحب إقليدس جاء به فادعى أن اخللق يعج

   .)1("يعارضهومل يقدر أحد أن  مبثله

له، ومن ذلك   ةغزل كتب سابقفألف كتابا نقض �ا  ـ فهاونقض ابن الراوندي أكثر الكتب اليت صن

  .)إال أنه مل يتّمهمغ الدا( كتابه

رد عليه ) ه303ت( وقد رّد على ابن الراوندي جمموعة من العلماء، منهم أبو على اجلبائي  

منوذجا  الرونديفيه ويبدوا ابن وانتقده وتتبع ابن اجلوزي بعض عواره، ) تقص الدامع( ردودا كثرية منها

، ألن الردود عليه كان هدفها الدفاع اإلعجازحركة التأليف يف  للشخصيات اليت كان هلا تأثريها يف

  .املعجزة-اعتباره كالم اهللا تعاىلعن القرآن الكرمي ب

تضمن نص اجلاحظ السالف الذكر حديثا عن طرائق وفرق مذهبها  :الدافع الكالمي -2

  : ومن مث ميكننا أن نتحدث عن اجتاهني هلذا اهلامل غري مذهبه كالرافضة وأهل احلديث واحلشوية

 كمسألة خلق / اجتاه حنو التأصيل لألصول الكالمية للمذهب واالحتجاج هلا باآليات القرآنية

 .القرآن وصفات اهللا تعاىل

  وهو بني من ذكرهم، وأنه شغل يف كتابه بالرد عليهماجتاه حنو الرد على املخالفني. 

                                                   
 )152-8(والوايف بالوفيات) 100 -6(املنظم - )1(
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ظهر يف كالم اجلاحظ السابق الذكر فقط، بل يظهر يف تاريخ التأليف يف والعامل الكالمي ال ي

عند القدامى، ويكفي أن نشري خبصوص ذلك إىل معظم الذين ألفوا فيه كانوا من  اإلعجاز

املتكلمني، ومنهم من له مؤلفات يف علم الكالم، ومنهم من كان من رؤوس املتكلمة كاجلاحظ 

  )606ت(زيوفخر الدين الرا) ه425 ت(اجلبار والقاضي عبد) ه 304ت(

لعدد من القضايا شة العلمية، املناقكان من أهداف اجلهد الكالمي  :الدافع العلمي -3

ما الذي : اخلالفية، وأرى أنه مل يكن مثة خالف علمي يتصل مبوضوعنا أقوي من اإلجابة عن السؤال

أعجز العرب يف القرآن الكرمي كان من البديهي أن تتعدد اإلجابات بتعدد املذاهب واالجتاهات بيد 

فيه، وقد ظهر هذا األثر يف والتأليف  اإلعجازأن إجابة النظام كان هلا أثر قوي يف مسار علم 

  :، والرد عليه من لدن البعض اآلخر كاآليتلدنصحيفة االنتصار لوجه نظهره من 

 ما عرف بالّصرفة، وملخصها أنه )ه123ت( نسب إي أيب إسحاق إبراهيم بن سيار النظام

هذا العرب عن معارضة القرآن الكرمي، وأ�م لوال  - كامن يف صرف اهللا تعاىل  اإلعجازيرى أن 

لقرآن الكرمي ، قال أبو احلسن الصرف ألمكنهم أن يأتوا مبثله، فجعل املعجزة فعل الّصرِف ال ا

تأليف القرآن : ن سليمانب قالت املعتزلة إال الّنظام وهشاما، الَفَوطي، وعباد"):ه330( األشعري

: قال الّنظام لرسول اهللا وإنه علم منهم، كاستجابة إحياء املوتى منهم،  قوعهونظمه معجزة، حمال و 

خبار عن الغيوب، فأما التأليف والنظم فقد كان جتوز أن األعجوبة يف القرآن ما فيه من األاآلية و 

ال نقول أن شيئا : نع وعجز أحدثهما فيهم، وقال هشام وعبادهم مبيقدر عليه العباد لوال أن اهللا منع

، ومل جيعال أن عرضا يدل على نبوة النيب من األعراض يدل على اهللا سبحانه، وال نقول أيضا 

  .)1( "القرآن علًما للنيب وزعما أن القرآن أعراض
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 -علمك اهللا كل خري –إعلم "يف دفاعه عن النظّام ) ه300ت (وعند أيب احلسن اخلياط   

اإلخبار عن  هيم، من غري وجه، فأحهما ما فيه من على نبوته عند إبرا أن القرآن حجة للنيب 

   .)1(الغيوب

خبصوص الّنظام  اإلعجازلتاريخ وجوه األخرى، فإنه ال يعرف لدى الدارسني وليته ذكر ال

   . )2(يينالغ اإلعجازولكنه يدافع عن قوله بلصُّرفه، قول إبراهيم باهر ال ينفي ظسوىهذا، وهو كما ي

أشار إىل هذا  -تلميذ النظاموهو –وهناك أمر آخر شديد الصلة مبا ذكرناه هو أن اجلاحظ 

وبلغت منه أقصى ما ميكن مثلي يف االحتجاج للقرآن،  نفسي فكتبت كتابا، أجهدت فيه: القول

وال ألصحاب الّنظام، وملن جنم الّنظام، ممن  ....والرد على كل طّعان، فلم أدع يف مسألة الرفضي

   .)3(هان وال داللةوأنه تنزيل وليس برب  ةيزعم أن القرآن خلق، وليس تأليفه حبج

القرآن الكرمي  أنوهو يستعمل عبارة أصحاب النظام ويشري بصراحة إىل أن هؤالء يزعمون 

رأيهم يف القرآن أنه كتاب تشريع وليس برهانا على النبوة واجلاحظ هنا وأن  خملوق غري حجة للنيب 

 معنزيل منسوب إىل النظام بعد وهي اجتاه " يتكلم عن أصحاب النظام وهم الفرقة إىل عرفت بالّنظامية

ثالث ) ه548(بعدد من الرسائل وقد أورد منها أبو الفتح الشهر الثاين، عنزلةاملعن أصحابه  أن انفرد

عن األمور  األخبارإنه من حيث : القرآن إعجازيف " :عشرة مسألة، ومنها املسألة التاسعة قوله

ة، ومنع العرب عن االهتمام به جربا وتعجيزا، عن املعارض الدواعياملاضية واآلنية، ومن جهة صرف 

  ".بالغة وفصاحة ونظما: حىت لو خالهم لكانوا قادرين على أن يأتوا بسورة من مثله

أحد األسس اليت أقام عليها  أن يكون القول بالصدفة  -ذلك بناء على - الراجح فمن  

من  أكثرلدى اجلاحظ ال تعين " أصحاب النظام" وأن عبارة ذهبالّنظام اجتهاده، داخل املذهب امل

، وقد يزيد )د النظاموال ألصحاب النظام، وملن جنم بع: (هذا املذهب وهذه الفرقة، ألننا رأيناه يقول

                                                   
 68االنتصار الرد على ابن الروانزي امللحد، ص - )1(
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من القدامى ممن وفقنا على كتابتهم الرجل عن القول بالصرفة رغم كثرة ننا مل نر أحدا هذا ترجيحا أ

فإنه د قال بالصرفة يف القرن الثالث كان الّنظام قعرضا، وال إن   رفضا أويه هذا قبوال، أو من تناول رأ

  .مل يكن وحده، الوقتها، وال بعد ذلك

أنه قد شاركه يف ذلك هشام بن عمرو سابق فأما وقتها فقد رأينا يف نص أيب احلسن األثري 

وهو ) ه250ت ( عباد بن سليمانـ وأبو سهل "اهلشامية"الفرقة ةإليله تنسب  ) ه226( الفوطي

  .من أصحاب هشام

  .أما بعد الّنظام فقد قال بالصرفة عدد من العلم اختلفت انتماءا�م ومذاهبهم  

وقد ذكر ياقوت ) ه466( فاجيسنان اخلوابن ) 386ت ( فمن املعتزلة أبو عيسى الرماين  

  .اإلعجاز، ونقل مذهبه يف ةعليه خبط أن البن سنان هذا كتابا يف الصرفة، وأنه وقف

ه عّد الصرفة وجها من وجوه إعجاز القرآن الكرمي، لكن) ه388ت ( ومن السنة أبو سليمان اخلطايب

الكرمي، مها القرآن  إعجازوالصفة عنده أحد وجهي ) ه502ت (استبعده ومنهم الراغب األصفهاين 

  .وصرف الناس عن معارضتهفصاحته 

ه دون سواء، ومنهم أبو عنده الوجوهي ) ه406ت(ومن الشعبة أبو القاسم الشريف املرتضي  

  .،وهي عنده وجه لكنه ليّنه)ه411ت ( زيدياحلسين الي

وفق ذلك ليس قول الّنظام وحده، بل شاركه فيه ابن حزم، فالقول بالصرفة ومن الظاهرية   

  .ركة تدل على انتصار للقول ودفاع عنهيف مذهبهم وهي مشاعلماء آخرون هلم مكانتهم 

خمالف رد هذا حد مناحرة القول بالصدفة والدفاع عنه، بل ظهر رأي  عند األمريقف  ومل  

الرأي وخطّأه، ولعل اجلاحظ أول من فعل ذلك، إذ يقف يف مقدمته من ردوا القول بالصرفة رّدا قويا 

 )ه471ت (، واجلرجاين)ه415ت (، ولقاضي عبد اجلابر )ه403ت (ثالثة علماء هم الباقالين 

  .كما هو معلوممعتزيل   والثاين ريانأشعول والثالث أشهر وأل

  :ولعل أقوى ما رد به القول بالصرفة أمرين
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  .هو الصرف ال القرآن الكرمي زْ أن القول بالصرفة جتعل املعجِ : أولهما

  .مستمر اإلعجازيف وقت التحدي، والواقع أن  اإلعجازأنه حيصر : واألخر

يعنينا من كل ما سبق أن ذلك القول بالصرفة كان أحد العوامل العلمية اليت أسهمت يف نشاط  وما

  .التأليف يف املوضوع، سواء أتعلق األمر بفرصة أم بقبوله

القول بالصرفة لن يلتفت إليها أحد، سياق يف  متر مسألة من األمهية مبكان ورد وجيب أن  

 دال على أنه كان يف عصرفه القرآن غري معجز بنظمه وتألذلك أن قول النظام ومن جنم بعده بأن 

  .، ومن يطعن فيهاإلعجازالّنظام من يقول بنظم والتأليف وجه 

 رابن قتيميه أ�م كانوا يطعنون يف أمو لدى إضافة إىل ذلك فقد رأينا التصريح �ؤالء الطاعنني   

للطعن نظم القرآن، فكيف يطعنون  مغامنها نظم القرآن ورأينا أيضا أن ابن الراوندي ألف كتابه الد

  يف شيء مل يقل به أحد؟

على األقل أواخر القرن الثاين اهلجري، إذ ئعا ن شاالنظم كا اإلعجازب إذا أن القول بريال 

عن ابن الرواندي امللحد فيه أن النظام كان يزعم أن نظم القرآن  نص نقلهعند أيب احلسن اخلياط 

فهذا دليل قوي على أن مصطلح نظم القرآن أو تأليفه أو مها معا، كانا  لنيب  حبجة  وتأليفه ليسا

متداولني وقتها، وأنه كان هناك من يقول قوال جعل امللحدين يطعنون فيه، وجعل النظام يدافع عن 

 كون قد�ذا نالقرآن باللجوء إىل الدليل األظهر واألقوى يف اعتقاده مما ال طاقة للملحدة على رده 

  :مهية مبكان غفل عنها الدارسوندينا على مسألتني من األوضعنا أي

 ).ه231ت ( ي كان نشيطا يف حياة النظاماإلعجاز أن الدرس : ولهماأ -

، اضطرته فيه قوة احلملة إىل الفرار حنو ما ال سبيل أن الرجل سلك مسلكا دفاعيا: ثانيهما -

 .العيين اإلعجازبإىل رده وهو القول 
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ع واندفاع أمكننا أن وإذا أضفنا إىل ذلك عامال نفسيا ذاتيا للنظام هو ما عرف به من تسر 

كان دفاعا إال أنه مل خيل من اندفاع ألنه مل يصدر عن تفكري فإلن  مل يكن بالرأي  نفهم أن رأيه

  .ورؤيّة وتأمل يف النتائج العواقب

تهاد انفرد به الدكتور أمحد أبو زيد ميكن فهم القول بالصرفة يف ضوئه هو اج ومثة تفسري آخر

رب، من اعتماد العلماء على اختالف اجتاههم وعلى كالم الع"إىل ما رأى النظامبصرفة رّد فيه القول 

اخلصوم به على فصاحته وبالغته، وأنه يدافع عن القرآن ضد وشعرهم يف تفسري القرآن، والستشهاد 

تعرف أسرار تظمه على الدفاع عن إعجاز قرآنية و مل رس فيه بعد هو البالغة الوجاء يف وقت مل تد

القرآن يف النظم والتأليف حبجج واقعية، توضح للخصوم جنال الفرق بني النظم القرآين وبني كالم 

  ءالعرب لفصحا

نظم القرآن وتأليفه، خبالف ما فيه من ميثل وكل ذلك قاد النظام إىل القول بإمكان اإلتيان   

  .خارج طاقة الناس ألنهغيوب االخبار بال

  :مكتبة المرحلة -ثالثا

  :أمكن الوقوف منها على هذه العناوين اإلعجازألفت يف هذه الرحلة عدد من الكتب يف   

 ).ه255ت ( زيلتنظم القرآن، أليب عثمان اجلاحظ املع -

 .املسائل يف القرآن للجاحظ -

 .)ه275( الفقيه ثّ واحملدِّ النسي السجثتاين بني األشعث  نظم القرآن البن أيب داود سليمان  -

اجلبائي املعتزيل  يف الطعن يف نظم القرآن، ألين علي) الدافع( نقص كتاب الرواندي امللحد -

 .)ه303ت (

 .)ه307ت( اعجاز القرآن يف نظمه وتأليفهن احملمدين زيد الواسطي املعتزيل -

 .)ه312ت ( نظمالقرآن أليب علي احلسن بن على بن نصر الّسين احلافظ احملدث -

 .وطريقته يف التأليف والتصنيف طريقة الفالسفة) ه322ت ( نظم القرآن زيد البلخي -
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 .)ه408ت (الشيعي تلخيص لبيان يف جمازات القرآن   للشريف املرتضى  -

، وهو ضد لعبد القاهر اجلرجاينواملعت) ه460ت( يف الصرفة البن احلفاجي املعنزيل كتاب -

 .)ه471( قرن يف نظمه وتأليفهإعجاز الالشرح الكبري لكتاب الوسيطى 

 ).ه485ت ( داديلقرآن، ألن القاسم ابن نافيا البغان يف تشبيهات اامج -

  : يالحظ من املكتبة اآلنفة الذكر مايلي

َوْن �ذه أ�ا اقتصرت يف هذا اجلرد على الكتب املؤلفة أساسا إعجاز القرآن وإن مل  تـَُعنـْ

أليب عبيدة وإن سلكها بعضهم " جماز القرآن"ومن مث مل تشمل املكتبة عددا من الكتب مثل  العبارة،

ككتاب البديع   اإلعجازب، والواقع أ�ا ليست منه كما تشمل كتبا ذات صلة وثيقة اإلعجازيف كتب 

  ).ه395ت .(والصناعتني أليب هالل العسكري) ه296ت ( البن املعتز

نظم القرآن، والكتاب الذي مجع فيه "الثالثة ) ه255ت (احظ أقدم وما وقفا عليه كتب اجل

  .من القرآن ومسائل القرآن آيات

ف مذاهب املؤلفني يف وهنا مالحظة خنتتم �ا احلديث عن مكتبة املرحلة وهي اختال  

املعنزيل، والسين األشعري، والسين غري األشعري، والشيعي والظاهري وهو ما يعين : يهم، ففاإلعجاز

صلته باملقصد التعبدي الذي  باختالف انتماءا�م املذهبية لشدةشغل العلماء  اإلعجازموضوع أن 

وإن اختلفوا  -عليه مجعهمدفعهم دفعا يف اجتاه الدفاع عن القرآن الكرمي، وتبيينيه للناس وهو انشغال 

بد من الدفاع حسمان أحدمها خارجي هو ما أمسيناه بالعامل احلضاري إذ كان ال أمران رؤيته ومنهجا

  ، واليهود والنصارى، ومن سلك طريقهم امللحدينعن كتاب اهللا تعاىل ضد 

داخلي مذهيب، الن يقول يف القرآن الكرمي تأثر باختالف املذاهب واالنتماءات، " والثاين

  .اآلخرين وينصر فهمه وما مسألة خلق القرآن عنا بعيدةفهوم يدفع كل منهم يدفع القرآن 
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قريبا رحلة من القرن الثاين عشر هجري تومتتد هذه امل :التقريب والتطبيقمرحلة  -ثالثا

، )ه471ت( الرجل من أثر فيهاهلذا ....وميكن أن تسمى مبرحلة ما بعد عبد القاهر اجلرجاين ملا ال

  :ي فيها اتسم بسمتنياإلعجاز أن الدرس الحظوا ه املرحلة باجلمود، أل�م ذبعض النقاد يسمون ه

  .وقضاياه اإلعجاز وهمل يقدم جديدا، وال حقق تقدما على مستوى وج كونه -

  .واخلامسوالرابع وكونه عين بإعادة ما قيل يف القرن اهلجري الثالث  -

هذه الفرتة، وحنن نسلم هلم أن الدرس علماء ونقدهم هذا وجيه، وهو حقت قائم على تتبع ملا أنتجه 

  .ن يكتفي بإعادة اإلنتاج أن كذلك النقد عيبنيي كان أن يفتح أفاقا جديدة بدل أاإلعجاز 

 االنطالق من مسلمة مفادها أن اإلعادة: أوهلما. 

 لذينك العيبني " :احلسن زروق. د بقول اإلعجازجتاوزت قيمة أ�م مل يلتفتوا إىل جهود : واآلخر

األحكام القاسية ى عل ...النظر يف منجز هذه املرحلتني من زاوية غري الزاوية اليت أعيد رأيت أن

 .:فكان يل مالحظتان

يف أن ذلك املنجز كان يف شق منه استجابة حلاجات املرحلة، ولذلك عربت عن : تكمن األولى -

  تقريبهذا بال

يف أن ذلك املنجز يف شق منه رأى أن التصور لإلعجاز حقق تراكما نظريا، لكن : وتكمن الثانية -

 ."تغيري املسار، ولذلك عربت عن هذا الشق بـ التطبيق مل يواكبه تراكم يف التطبيق، فكان البد من

، فقد ظهرين أن أتتبع وكماً  ا ونوعاً وملا كانت مرحلة التقريب والتطبيق مرتامية األطراف زمانً 

  :ن اثنني خيصص كل واحد منهما مسارمساريها من خالل خطوطها العامة انطالقا من حموري

 25بناء على العناوين اليت وفقا عليها تشمل  اإلعجازسبق أن رأينا مكتبة : التقريب: األول  

ين عن البيان أن ما أحصيناه ليس هو كل املكتبة بل هو فقط كتابا وغ  11، ومل يصلنا منها إال مألفا

افتتح كتابه بيان إعجاز ، )ه388- 319(ما أمكن حصره وإحصاؤه اآلن، ورأينا أيضا أن اخلطايب 
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ه أمكننا أن نتصور 6إىل القرن  فإذا ما انتهى األمر اإلعجازالناس يف  القرآن باإلشارة إىل كثرة كالم

  .الرتاكم يف هذه املكتبة حجم

ظاهرة إجيابية، لكن ال ختلوا من آثار قد يكون أظهرها  اإلعجازوتراكم املنجز يف مكتبة 

ذه املرحلة هي �ا، لذلك كانت اخلطوة األوىل اليت خطاها عدد علماء ه واإلحاطةصعوبة املتابعة هلا 

ومثة عامل  السابقيةص جلهود اا التقريب اخلذتقريب هذه املكتبة إىل القراء وكانت اخلطوة األوىل يف ه

االنتشار آخر من األمهية مبكان جيعل أمر التقريب معقوال، هو أن تلك املكتبة مل يكن خطها من 

لنضج، وهو ما ينسر بغياب أي نقل واأنه مل يتجاوز مرحلة التأسيس  واحد ، بل منها ما ميكن الزعم

نذهب بعيدا وبني أيدينا وسيلة إن من القوة مبكان، فهذا عنه يف عدد من كتب التخصص، ومالنا  

، وميدهم "األسرار"، و"الدالئل"يذكر كتايب عبد القاهر اجلرجاين  ،)ه729-629( اليمني العلوي

من عبد القاهري يف علم  أدرك، فإذا كان هذا شأن كتايب القاهر وما ويشري إىل أنه مل يستطع رئيتها

  .نصيفهوال  يبلغوا مده ، فما بال من ملاإلعجاز

وال خيلو األمر من طرافة، فاليمين العلوي الذي مل يستطع الوقوف على كتايب عيد القاهر،  

، كما ذكر بذلك )ه606( زيدين الرال، لغمر ااإلعجازكان من مصادري كتاب االجناز يف دراية 

لكتايب عيد القاهر اجلرجاين ، (أيضا، وهو كتاب يصرح الرازي مقدمة أنه اختصار يف مقدمته

تقريب األفكار  :يفيد أمرين والتقريب وفق ما سبقن فإذا وصل املختصر، ومل يصل األصال  "واألسرار

  .وتقريب الكتب أيضا، اإلعجازاملفرقة يف كتب 

كثر فعالية وعمقا وأمهية هو هذا اإلحساس الذي لقريب وجها آخر أعتقد أن لنين أعلى أ  

يراود العامل وهو يرى أثر احلروب، والصراعات والظروف االجتماعية واالقتصادية على العلم، وعلى 

ريه غنية وبيان ، ولكن يف غاإلعجازشاهدا من كتب  مكتبات العلماء، وحنن ال منلك اآلن يف هذا

  .للمقصود
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 إخبارمن ) املقتبس( كتابه )ه384ت( أن املرزباين أبو عبد اهللا حممد بن عمرفقد ألف 

ومل تكن هلذا الكتاب إىل حدود منتصف القرن  جملدا،) 18( النحاة واآلباء والشعراء والعلماء يف حنو

 السابع اهلجري سوى نسخة وحيدة هي نسخة األصل باملدرسة النظامية بشري بن حامد التربيزي

واختصر هذا املختصر تلميذه يوسف بن املقتبس شهاب القبس من "مسي خمتصره و ) ه646ت(

  ."ومسى خمتصر نور القبس من املقتبس) ه673-ه600(امحد بن حممد احلافظ اليغموري 

ود، وأما قفوهو اآلن على كل حال يف حكمة امل تصر بشري فال يدري حاله وال مآله،ما خموأ

د عليها يف نشر لم تصلنا منه سوى نسخة فريدة كان االعتماخمتصر املختصر للحافظ اليغموري ف

مر مكتبات بغداد وكتبها يف هجوم املغول عنا ببعيد لكل ذلك يبدو وأمر التقريب الكتاب وإنقاذه وأ

عليها عوادي  وخيافون، الذي يراود العلماء وهم يرون كتبا حيبو�ا ستابعا يف شق منه من ذلك اهلاج

  .حها فرصة من فرص النجاة بتلخيصهامبنويبادرون الزمن، 

ووجه رابع للتقريب مرتبط بالسابق، يكمن يف أن الكتب الكبار كانت استمرار أكثر الكتب 

من الكلفة واملشقة واملنفقة، وال يستطيع أن يقرأها أي كائن  هالعرضة للضياع، ملا يتطلب نسخها رمح

يف أي وقت كان، وال أن يستفيد منها الباحث مىت شاء، فالتلخيص من هذه الناحية يقرب وييسر 

اجتاه تقريب الكتب : هني كما قلناوأول ما يالحظ وحنن بصدد رصد حركة التقريب أ�ا اجتهت اجتا

  واجتاه تقريب األفكار

د القاهر فيه الريادة ويكاد بأما اجتاه تقريب الكتب فكان الكتايب ع :تجاه تقريب الكتبا -1

ختر : كما يظهر من خالل ثالثة مناذج هيعناية  بتلك ال اإلعجازيكون الوحيد الذي خطي كتبه يف 

ومع أ�ا انشغلت ) ه651ت ( والزميكاين) ه626ت(والسكاكي ) ه606( الدين الرازي

  .أم ختل من االضافات أ�ا بالتقريب، إال 
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 : نماذج من التقريب

يف دراية  اإلجيازالذي فرب كتايب عبد القاهر اجلرجاين يف كتابه �اية : فخر الدين الرازي -

  .، وقد مدح للجرجاين وكتابهاإلعجاز

" الدالئل" اجلرجاين قادروقد اجتهد أيضا يف تقريب كتايب عبد ال :السكاسي أبو يعقوب -

متمما ما فات اجلرجاين، ومقررا القواعد اليت جعلت " اإلجياز�اية " ، مستعينا يف ذلك ب"األسرار"و

  .من البالغة علما ثابتا األصول

وهو من الذين عنوا بالتقريب يف  : الزملكاني كمال الدين عبد الواحدين عبد الكريم االنصاري -

ا�يد يف : وقد اختصره وعنون مبختصره ب) القرآنعجاز إلالتبيان يف علم البيان املطلع ( كتابه

  .إعجاز القرآن ا�يب 

مير عرب البالغة، وال  اإلعجازن وهو أ لإلعجازه الدرس والكتاب ينطلق من التصور الذي انتهى إلي

  .يد من اتفاقها للوقوف عليه

  اتجاه القريب األفكار : االتجاه الثاني

العلوي اليمين : ويكفينا من ذلك منوذجان اإلعجازاصة تعدد التأليف يف تقريب األفكار اخل

  ).املعزل( ، والسيوطي يف كتابه)الطراز(يف كتابه 

ئمة هيم احلسيين العلوي اليمين، مت أهو حيي بن محزة بن علي بن ابرا: العلوي اليمني -أ

الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق ( وعلمائهم يف اليمن له عدد من املؤلفات منها الزيدية

 : ، ومدار الطراز على ثالثة حماور)كتب الطرازألسرار االجياز (، و)ا�از

نه ال سبيل إىل االطالع على منعقد على أ اإلمجاعلعلماء من أن مر اعليه أإشارته إىل ما استقر  - 1

  .وتقدير قواعد من الفصاحة والبالغة إال بإدراك علم البيان اإلعجازئق معرفة حقا
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كلك وكان الطريق إليه مير عرب   اإلعجازمر على ذلك إمنا كان أ اإلعجازوجوه  بناء املوقف من - 2

  : هي اإلعجازاهب يف وجوه لعشرة مذ علم البيان مفقد كان عرض

التناقض، الغيب، الفصاحة، مبعىن  ابة، اخللو منف ألسلوب الشعر، واخلطالصرفة، األسلوب املخال

مزايا االلفاظ النظم يف : ة، البالغة يف املعاينيالطر الغضة على احلقائق ...السالسة من التعقيد 

  ....الفواتح واملقاصد، واخلوامت والفواصل

 ثالثوهي  اإلعجازيف  اجلهابذة من أهل الصنعهأما عن احملو الثالث هو خالصة مقاييس  - 3

  : خواص

دقة وسالمة وعذوبة وحالوة وخلوها من التعقيد، أللفاظ مبعىن خفتها على األلسنة فصاحة ا -

 .والثقل

 .والنواهي واألوامر، وسياقه القصص واألخبار األمثالبالغة املعاين كضرب  -

 .السياق نجودة النظم وحس -

، اإلعجاز م كتاب يف، وهو أضخ)األقران يف إعجاز القرآن معرتك(: له كتاب: السيوطي -ب

 اإلعجازوشك أن يكون قد خلص مسار باألفكار املتداولة يف املوضوع، ي وكثر التأليف مجعا واستعابا

  . ال عرب القضايا اإلعجازتلخيصا، إال أنه اختار تناوله عرب وجوه 

ردوا الصواب أنه  80ال حصر هلا، ولذلك قال مل أوصلها إىل  اإلعجازيؤمن السيوطي بأن وجوه 

  .مخسة وثالثني وجهااكتفى تتبع ال �اية لوجوه إعجازه، وقد 

 اإلعجازأما من العامالن القويان دفعا يف اجتاه االنتقال الدرس النظري يف : التطبيق -رابعا

  .اإلجيازإىل التطبيق يف 

) اجلرجاين عبد القادر( بالتطبيق وقد رأينا أن كتاباكتمال األدوات اإلجرائية اليت تسمح : أولهما

  .ياإلعجاز جعل البالغة وسيلة ذلك واجر الدرس  اإلعجازدالئل 
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ي وسريها حنو حتويله إىل فرع بعد أن كان أصال، اإلعجاز غلبة املباحث البالغية على درس : واآلخر

  .والتطبيقا يف كتاب مرحلة النضج، ويف بعض مرحلة التقريب وقد رأينا حجم العناية �

ي، اإلعجاز لدرس هذان العامالن جعال بعض العلماء يعودون إىل القرآن الكرمي باعتباره أصل ا

أن علمي خفي هذا الدرس يف تطويره من أدوات وأساليب ومناهج وغري  حيملون معهم ما ركمه

ي وإمنا استواء مع عبد القاهر اجلرجاين وقد اإلعجاز املعاين والبيان أمنا ظهرا ونضجا يف سياق الدرس 

فاقتصر بعضها على اآللية أو يضع آيات وتعدى بعضها ذلك إىل  حماوالت التطبيق وتنوعت أخفقت

  .أعناق البعض إىل القرآن كلهواشرأبت السورة 

ملا ) ه626ت(اوالت اليت اقتصرت على اآلية ما فعله السكاسي من احمل :لتطبيق على اآليةا

َوِقيَل يَا أَْرُض ابْـَلِعي  : قال تعاىل ختم حديثه عن علمي املعاين والبيان فقد أتبعه بوقفات مع اآلية

 َوِقيَل بـُْعًدا لِّْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ َماَءِك َويَا َمسَاُء أَْقِلِعي َوِغيَض اْلَماُء َوُقِضَي اْألَْمُر َواْستَـَوْت َعَلى اْجلُوِديِّ 

  ).44: هود(

عثرت على الفصاحة املعنوية واللفظية، فأنا وفقت على البالغة، و قد  وإن: لك يقولممهدا لذ 

وق صاحة مث إن ساعدك الذج آية لكشف لكهما عن وجود البالغة والفكر على السبيل األمنوذ \أ

البيان من جهة علم : ه اآلية من أربع جهاتوالنظر يف هذ... درك من حتدوا �اأدركا منها ما قد أ

  .مرجع البالغة، ومن جهة الفصام املعنوية والفصاحة اللفظية ومن جهة علم املعاين، و مها 

 من احملاوالت اليت جتاوزت اآلية إىل السورة حماولة الزخمشري: التطبيق على السورة

�اية " فخر الدين الرازي وأوردها يف خامتة كتابهالكوثر اختصرها ورة تقتصر على س) ه538ت(

 هوذكر أ�ا رسالة بشر بذلك إىل أ�ا مستقلة عن الكشاف واملختصر الذي قدمه الرازي قائم" اإلجياز

  .على تتبع الفوائد يف السورة، وهو جيمع يف اخايامها يف علم املعجم والنحو والبالغة

للزخمشري  "الكشاف"كله   اليت عنيت بالقرآن تاحملاوالمن  :التطبيق على القرآن الكريم

  .نظم الدرار وللبقاعي"و
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يذكر الزحمشري يف مقدمة كشافه أنه يهدف إىل التكثري من الفوائد والفحص عن السرائر، 

لتعطيه إجالة النظر فيه كل  ال يتموجيعل وسلة حتقيق ذلك علمي املعاين والبيان، ألن علم التفسري 

ملعاين وعلم البيان، ومتهل يف يف علمني خمتصني بالقرآن، ومها علم ا قد برع  جلإال ر  .....ذي علم،

يف معرفة لطائف حجة  ةٌ وبعثه على تتبع مظا�ا ِمهَ ... تنقيب عمهما  أزمنةونة، وتعب يف الارتيادمها آ

 ذينك، وألن "ن يكون أخذ من سائر العلوم حبظأبعد  هللا، وحرص على استيضاح معجزة وسول اهللا

و لذلك كان الكشاف حبق تطبيقا موسعا للدرس أ اإلعجازالعلمني ركنا البالغة، وعليهما املعول يف 

  .إهليا عبد القاهر احلرجاين أ�ىاليت ي يف صورته اإلعجاز 

ي يف الصورة اليت انتهى إليها اإلعجاز وإذ كان الكشاف حماولة معتزلية لتطبيق نتائج الدرس   

 تناسب اآليات والصور برهان الذين أيب احلسن إبراهيم  الدرورنضم "إن مع عبد القاهر اجلرجاين ف

  .التطبيقبن عمر البقاعي حماولة سنية هلذا 

وهو شافعي حمدث مفسر ومؤرخ كان أعاجيب الدهر وحسانه، إن نظم الدور خيربنا من 

ة بالدرس شديد الصلالنظم والتناسب، من مث فهو : عنوانه بقصائده فهو يقوم على دعامني مها

املتخصصة به، وإن كان يعين أكثر بوجه واحد من وجوه  التفاسري القليلةنه من ي، بل إاإلعجاز 

  .وهو التناسب اإلعجاز

جاب، رفيع اجلناب، يف فن مارأيت من هذا الكتاب عُ : حتدث اليافعي عن كتابه فيقول

 ، وهو"التفكري آليات الكتابسيقين إله، وال عّول ثاقب، فكره عليه، اطلت فيه التدبر وامعنت فيه 

مشعر أن مدارة على تدبر وتفكر فإذا ربط هذا مبا سبق تبني أن مدارة كل ذلك على التدبر حديث 

  .والتفكري يف نظم القرآن وتناسب ألفاظه وآياته وسورة

  ؟اإلعجازلكن ما عالمة علم املناسبات بعلم   

  : بأن علم املناسبان لكشف أن لإلعجاز طريقتني جييب البقاعي

  أحدمها نظم كل مجلة، حياهلا حبسب الرتكيب -
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كل من مسع   ألنختها بالنظم إىل الرتتيب، واألول أقرب متناوال وأسهل ذوقا، والثاين نظمها مع أ -

ل عند ت حيالقرآن من ذكي وغيب يهتز ملهانه، وحيصل عند مساعه وروعة النشاط ورهبة مع انبساط ال

  .اإلعجازمساع غريه، وكلما دقق النظر يف املعىن عظم عنده موقه 

دث رجة حتاملقاصد  املتنائية األعراضاملتباعدة ة، فإن اجلمل ن ذلك يف األلفاظ واجلمل املتقاربولئن كا

من اهلز والبسيط، لكرب أضعاف ما حصل له بالسماع  فيحصل له من الفيض واالفطن لدى القارئ 

ر اهظالتأمل، وإ إنعام من ذلك إالرجهوالخي" وزحزحة إيقانه.. شككه ذلك بكثري، وزلزله إميانه  رمبا

كونه  العجز، والوقوف بأنه الذروة من أحكام الربط، كما كان يف األوج من حسن املعىن واللفظ، ل

  ."، وحاز صفات الكمالكالم من جل عن الشوائب النقض

ر، ورائه بوارق أنواع ، تلك األسرا انفتح له ذلك الباب، وال حت من فاألسبابفإذا ما أحد  

راى أن املقصود بالرتتيب ( نه تتحول احلرية والرجة إىل كرب عجب ، خري من غري روية إميانية ألف

  .ملعاين الكالم ، عالية األمر، عظيمة القدر مباعدةرصفلالوصف، بديعة ا جليليهمعاين 

  :كشف كالم السابق أمرين  

  .األلفاظ واجلمل والسور متناسبأن القرآن : أوهلما -

ع على القارئ أن هذا التناسب متفاوت خمتلف ، فنارة يعالن عن نفسه سريعا، وأخرى يتمن :اآلخر

قدر فائدته جليلة، ألنه  جهد د القرحية، ومكابدة التدقيق، ودقة النظر، فهوفال يقف عليه إال بكّ 

جيرينا أنه  كمن مسع فالبقاع   وضوحها بعد اكتشافها، وليس من رأي؟تلك املناسبات يكون غموض 

  .املناسبة آية ألخرى ا فض شهر كامال متأمال وجهرمب

بالتناسب، وتنزيل ذلك على نظرية،  اإلعجازهذا الوعي العميق بعالقة ولقد كان الوقت أمام 

أصحا�ا نظرية النظم نوع مثل هذه احملاوالت الناضجة اليت فهم أن يويل الباحث وجوههم شطر 

جمموعة منسجمة من األدوات يف التطبيق، أن هلم أن خيرجوا ضيق  تبارهام، مث استثمروها باعفه
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 "مما درج الباحثون على االكتفاء به، واالنفتاح على امتداداها وما اإلعجازالكتب املتخصصة يف 

  .الباقي من ذلك ببعيد "ينظم الدور 

ي وأبدوا فيه القول وأعادوا ـ مث إذا هم اإلعجاز لوا الكشاف يف الدرس والعجيب أن الدارسني تداو 

  .وراءهموا مثل نظم الدوري يرتك

لة مجود قد عدوها مرح الذين ليه من تتبع مكتبة مرحلة القريب والتطبيق أنومما خنلص إ  

 ، وأ�ا نبدأة�ما ليست بالصورة اليت قدمت �ا، وأن اجلهود فيها ليس واحدظلموها ظلما شديدا، وأ

وهو من أكثر من ناهلم ، وال تتوقف عندها وقد رأينا أن فخر الدين الرازي السابقنيليص جهود خت

حدائق ( إليهما أضافمنا مل يكتفي بتلخيض كتايب عبد القاهر اجلرجاين وإ .نصيب اللوم والنقد

من تلك اجلهود من عين بالتطبيق،  مهله اجلرجاين، كما خلص إىل انللواطواط، ليكمل ما أ) السحر

الدرس  ودا بكل العتاد الذي ركمهتاب اهللا مز الدرس منطلقة، وهو القرآن الكرمي فعاد إىل ك فنتقل

  .ي باحثا عن اللطائف واألسراإلعجاز 
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  .جزالته وتناسقه –النظم القرآني : المحور الثاني  

عبارة مركبة من محلتني " عن النظم القرآين أو نظم القرآن :مفهوم النظم القرآني -أوال  

النظم، القرآن، من جهة : ماطة اللثام هم مدلول الكلمتني، وسنحاول باختصار إ)القرآن(، )ظمالن(

  .االستعمال اللغوي، ومث الناحية االصطالحية لنخلص للمقصود من هذا املركب

ا�ا يف املعاجم اللغوية وجدنا ، ومشتق)النظم( مادةإذا تتبعنا : املعىن اللغوي لكلمة النظم - 1  

التأليف، واجلمع، والرتتيب  والتنسيق، وكل الكلمات قريبة من بعضها : هذا االستعمال يأخذ معىن

  .يف داللة

كوكب يف السماء تسمى " م، والنظ...نظماك اَحلَزَز وغريه: النظم": البن دريد" اللغةمجهرة "ففي  -

   .)1("زاءم اجلو هي من جنو م و النظ

بعضه إىل بعض، يف نظام  النظم نظمك اخلََززَ ": فقال) �ذيب اللغة(وأورد ألزهري هذه املادة يف  -

  "...ليس ألمره نظام، أي ال تستقيم طريقته: ، حىت يقالد، كذلك يف كل شيءواح

ا�موع التأليف أجزاء متآزر ألداء غرض معني، أو : ن هذه املادة يعينوذكر اجلوهري بأ  

 .)2(املؤلف على هذا النحو

لى تأليف صل يدل عالنون والظاء وامليم، أ: نظم": فيقول" معجم مقاييس اللغة"أما ابن فارس يف  -

   .)3("ت احلزز نظما، ونظمُت الشعر وغريه، وجاءنا نظم من جراد أي كثرشيء وتنظ

  

  

                                                   
 .125، ص3، بغداد، مكتبة املثىن، دت، ج1ابن اللغة، ابن دريد، ط - )1(
 584، ص2ه، ج1377األزهري، �ديدب اللغة، حتقيق إبراهيم األيياري، القاهرة ، دار الكتابـ - )2(
 444، 443، ص 5ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ،ج - )3(
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نظمت اللؤلؤ أي مجعته ونظمه فانتظم، و التأليف، نطمه، ينظمه، نظاما، : نظم": وقال ابن منظور -

آخر و ضممت بعضه إىل بعض ، فقد نظمته والنظم املنطوم، وصف قرنته بيء يف السلك، وكل ش

مث أورد استعماالت متعددة هلذه املادة وفق املعاين املتقدمة منها الثريا، وعلى التشبيه ...باملصدر

   .)1("ثرايا، ومنها نظم من جراء، أي صفٌ بران الذي يلي الدبالنظم من اللؤلؤ، ومنها الُّ 

، ومن ا�تز، نظم الكالم إىل غري ذلك من أوجه االستعمال املتقاربة ومنها    .نظم الُدرِّ

التأليف وضم شيء إىل شيء آخر، واملنظوم : النظم: اموس احمليطوأخريا قال صاحب الق

بران، ونظم اللؤلؤ بنظمه نظما ،ونظاما اجلراد وثالثة كواكب من اجلوازاء، والثريا  ماعة منواجل والدُّ

  .ألفه، وجعه يف سلك ، فانظم وتنّظم: وَنظَّمهُ 

م، ويظهر تعددها من ظالن(، لبيان معىن كلمةاللغة تلك هي ابرز املعاين اليت أورد�ا معاجم

احلزز،  ؤلؤ، ونظم الكواكب، ونظملخالل أوجه االستعمال إذ تتناول الكلمة األمور املادية كنظم ال

، ونظم الكالم، وهكذا ، األمروغريها كما تتناول إىل جانب ذلك األمور املعنوية، كنظم الشعر ونظم 

  : فكل هذه املعاين تدور حول معىن

  وحسن الترتيباالتساق واالتالف 

االصطالحي هلذه الكلمة تسن  ولبيان املعىن ):النظم(المعنى االصطالحي لكلمة  -1

ار هلذه الكلمة ثالثة التعريفات، حيث اخت( يف كتابه) ه816ت(الوقوف مع الشريف اجلرجاين

عنده، مث نقف عند كل تعريف إليضاح وجهته يف الداللة على  حسب ورودها تعريفات، نسوقها 

هم مواقفهم، وخنتم بتعريف واالذين تكلموا يف ذلك  اإلعالماملقصود ونذكر بشيء من اإلجياز أبرز 

  .عن املقصود األصل من النظمخمتار يعرب 

  :فهي مرتبة كما يلي )ه816ت: (أما التعريفات اجلرجاين

                                                   
 ، 2، ج1377دار الكتاب اللعريب  اجلوهري، الصحاج، حتقيق أمحد عبد العقور، مصر - )1(
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التأليف الكلمات واجلمل، مرتتبة املعاين، ومتناسبة الدالالت، على حسب ما يقتضيه : النظم - أ

  .العقل

  .ال�ا على ما يقتضيه العقلاأللفاظ املرتبة املسوقة، واملعتربة، دال: مالنظ -ب

عليها املصاحف صيغة ولغة، وهو باعتبار روضته أربعة أقسام،  هي العبارات اليت تشمل" النظم -ج

  ...)ؤولواخلاص، العام املشرك، وامل

والذي يالحظ أن التعريف األول والثاين ن يؤيدان معىن واحد فاألول يتناول عملية التأليف، 

من كلمات  األلفاظالعقل، والثاين، ينظم ذات مقتضيات  مل يف دالال�ا وفقوالتنسيق للكلمات واجل

ومجل، والييت ألفت ونسقت دالال�ا على ما يقتضيه العقل، وهذا املعىن نفسه جيده يف التعريف 

م، وصف باملصدر، اللغوي السابق، حيث أن النظم يطلق على التأليف، كما يطلق املؤلف املنطو 

  .يؤديان معىن واحدا فالتعريفانومن هنا 

مام عبد القاهر اجلرجاين، يف الذي يعرض فأننا جتده واضحا عند اإل: أما التعريف األول  

معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها "(اإلعجازدالئل " تعريفا للنظم يف مقدمة كتابه

وللتعليق فيما بينها طرق م الثالث، اسم، فعل وحرف، لببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض والك

 ويوضح ذلك بأقسام النظم إىل نوعني، أوهلما لغوي وهو ضم الشيء إيل الشيء، كيف ،)معلومة

نظمها مبقتضى املعىن، وال  جاء واتفق و يسميه نظم احلروف وهو تواليها يف النطق فقط و ليس

أن واضع اللغة   حتراه ه هلا ما يف  نظم يتحرىأن الناظم هلا ميُْقَتِف يف ذلك رمسا من العقل اقتضى 

  .مكان ضرب ملا كان يف ذلك ما يؤدي إىل الفساد ربض: كان قد قال

أنك تقتضي : فّنني ويسميه نظم الكلم، وهو غري املفهوم اللغوي وحقيقته عنده :ما الثانيوأ

يعترب : إذن النظمفهو آثار املعاين وترتيبها على حسب ترتيب املعاين يف نفس ) أي الكلم( يف نظمها

  ...فيه حال املنطوم بعضه مع بعض
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ري وما شابه، و الوشي والتحبفاملعىن الثاين هو النظري للنسيج والتأليف، والصياغة، والبناء 

تقتضي كونه  عض، حىت يكون لوضع كل حيث وضع علةذلك مما يوجب اعتبار األجزاء بعضها مع ب

وعلى هذا فليست العربة يف نظم الكم ويتوىل  ...هناك، حىت لو وضع يف مكانه غريه مل يصلح

  .ألفاظها نطقا وإمنا يتناسق دالالت وتالقي معانيها على الوجه الذي يقتضيه العقل

عليه فالنظم الذي  وجهال تستحق أن تظم على وجه دون  ألفاظفاأللفاظ من حيث هي 

كر البلغاء، وتتفاضل مراب البالغة من اجله صنعه يستعان عليها بالفكر وال حماولة ، الف يتواصفه

  .ن كانت األلفاظ أوعية هلايتعلق قيل كل شيء باملعاين، وإ

إن النظم عند عبد القاهر اجلرجاين، يعترب الوسيلة الوحيدة لقومي العبارة والكالم عامة، فليس 

ظم اللفظ واملعىن وإمنا العبارة اليت ت  للمعىن من حيث هو معىن للفظة مزية من حيث هي لفظة وال

النفسي، و بالنظم ال غري يكون للمعىن األثر يف النفس، و قها النظم مبفهومه، الفين و وحيكمها وينس

على األخرى، حىت مزية ، وال يكون ال حدى العبارتني ا املعىن حبسب قوة النظم وضعفاذخيتلف ه

  .  تأثري ال يكون لصاحبتهايكون هلا يف املعىن

 ، والشعور،واإلحساسبالنظم يقوم على ترتيبه الذوق،  اإلعجازفرأي اجلرجاين يف  وعلى هذا   

،مارس النص القرآين باحثا عن قرآين، حىت إذا ألف الذوق النقد وذلك مبمارسة أي نص أديب أو

  .اجلمال فيه ففي نظمه يكمن سر إعجازه

الذي يعاجل هذه املادة النظم من جهة مغايرة، حبيث يتناول عبارة  :أما التعريف الثالث

الربدوي الذي يقول بعد تعريفه  اإلماماملصاحف، ويتضح هذا االستعمال عند بعض األصوليني منهم 

  .)هو النظم واملعىن مجيعا( للقرآن الكرمي

آن يف النظم ويف ن إعجاز القر إ: نامن مشاخيل كثري قا" :السرخسي، حيث يقول اإلماموكذا 

  ."املعىن مجيعا
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العبارات : أراد بالنظم: قصود من ذلك االستعمال قائالملا: عبد العزيز البخاري اإلمامويشرح 

، مث يف العدول عن ذكر اللفظ، الذي معناه الّرمي، يقال لفظ الّنوي أي رماه مدلوال�ا: وباملعىن

نفس ، الذي دل على حسن التأليف يف أذكر النظم وَلفِظت الّرحى بالدقيق أي َرَمْتُه ـو َرَمْت به

  .العبارات القرآن وتعظيهااجلواهر رعاية لألدب  

ا من سوء زز قه كلمة النظم، يف هذا املعىن، حتبإطال، )710ت(  نفسه جنده عند النسفي واألمر

  .استعمال لكلمة الفظ األدب مع القرآن الكرمي

وعلى هذا يبدوا أن التعريف األول أعم وأمشل إذ يتناول حسن التأليف ميا جيعله من معان   

نظرية ( غيةصار نظرية بال اإلعجازنسقية وفنية، ومبا يرمسه من صور مجالية لفظية حىت النظم �ذا 

  ).النظم

التوسع د من والنظم املقصود يف هذا املقام ليس النظم الوارد يف التعريف الثالث، وال املقصو 

  : التتابعوالشمول يف التعريف األول، إمنا املراد من النظم الرتتيب 

ترتيب، وتوالي الكلم واآليات والسور القرآنية في المصحف المطهر : وتقصد بالنظم القرآني

  .وفق مقتضيات الحكمة اإللهية

النظم ملا فيه  "اللغوي لكلمةيتوافق متام التوافق مع املعىن ) النظم القرآين(والتعبري عن املعىن 

ن التنسيق وروعة االلئام وفيه إىل جانب ذلك احرتاز من التعيري بكلمة من براعة التأليف، وحس

  .أخرالرتتيب، ملا فيها من مقتضيات الرتتيب، من تفاوت بني ما قدم وما 

إىل منتهاه،  من بدايته اإلعجازي بأعلى مراتب البالغة و ضفالقرآن الكرمي كالم اهللا تعاىل، خ

النظر إىل منا ذلك بفإ. ..بعضه ترغيبا كفصل سورة الفاحتة أو البقرة أو  د يف الشرع خبصيصولني ور 

  . ال لتفاوت يف كالم اهللا تعاىل لف وما يقتضيه حالهحة املكمصل

يف عقد نظم بعناية  لم واآليات والسورة مبثابة آللئفالك) نظم القرآين(وعليه كان اختيار   

س بأدىن تنافر، وال تناكر أوضاع ، أو عدم ترابط ، ، حبيث ال حناإلعجازنظري بلغت حد ال معتمدة
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مرها نزلت منجمة على مدار ثالث نزلت دفعة واحدة، وهي يف حقيقة أ فكأن هذه الوحدات

  .وعشرين سنة

  :كويف تعبريا االئمة واملفرين جند كثريا من االستعماالت للنظم القرآين �ذا املعىن من ذل

فمن آخر سورة مقدمة أو قّدم أخرى مؤخرة، فهو كمن أفسد : "...  قول اإلمام أيب بكر األنباري -

   ."نظم اآليات وغري احلروف والكلمات

: فإن قيل: ففي معرض مناقشة لنظم السورة يقول )403ت (مر عند القاضي الباقاليتوكذلك األ -

ى ترتيب نزوله، ويبدؤوا عل فلم مل يؤلفوه) الصحابة: أي (فإذا كان ترتيب السور إىل اجتهادهم "

رة وإلفساد نظمها، وقد ّصح آيات السو  ألن ذلك ال يتم إال بنقض: هل املدين؟ قيل ليباملكي قب

  ."اتنه ال رأي هلم يف ترتيب اآليوثبت أ

قضية أعجاز القرآن بنظمه البديع، القرطيب مام اإلابن عطية ، واإلمام الرازي، و  مامثبت اإلوي -

  .يف لسان العرب ويف غريها واملخالف لكل نظم معهود

) ه606ت( وهذا يتناول بالطبع ترتيب وتنسيق الكلم واآليات والسور ويعترب إلمام الرازي

: تفسري السور، أو مستقبال بعض مقاطع اآليات بقوله مفتحامن املكثرين يف هذا املعىن يف تفسريه، 

الشاطيب  اإلماماالرتباط بينهما ويأيت  وأوجهويدرس عالقة الّنص مبا سبقه "... يف وجوه النظم يف 

ترتيب بالوحي ال هو ... النظم الذي وجدنا عليه السورة": على السؤال نفسه فيقرر بشأن النظم

  ."مدخل فيه آلراء الرجال

  : أقسام النظم القرآني -ثانيا

يف، على ر شيات وصور متتابعة داخل املصحف المتيز النظم القرآين يف توارده على شكل آ  

وضع خاص، فالقرآن يتكون من جمموعة سور، والسورة نظم مجلة من اآليات واآليات حتمل يف 

وروائع أسرار كرمي ا يكون الناس بدائع النظم الطيا�ا كلما، وقد تطور تقصر حبسب وضعها ومن هن

  : بالوقوف على األصناف الثالثة املشكلة له
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  .، اآليات، السورمْ لِ الكَ 

الكلم مجع كلمة و هي ما كان قوال مكتتفيا بنفسه فهي عبارة عن : نظم الكلم القرآني - 1

  .ها اجلرجاين بنها اللفظ املوضوع ملعىن مفردأصوات تامة ومفيدة وعرف

  .هي الصورة القامة جبميع ما خيتلط �ا من احلروف: القرآنية والكلمة

، )55: النور( لََيْسَتْخِلَفنـَُّهمْ  : تعاىل رف، حنو قولهلم يف الكتاب اهللا، ما بلغ عشر أحوأطول الك

  ).28: هود( أَنـُْلزُِمُكُموَها : قال تعاىل

كلمة لك من حروف املعاين مما هو يف  ما أشبه ذ ،ما، الحنو : وأقصرهن ما كان على حرفني

 ة تامة حنوبق به مفردا، وقد تكون الكلمة آيواحدة مثل مهزة االستفهام وواو العطف إال أنه ال ينط

  .ا، الكالم القائم بنفسهوقد تكون يف غري هذ )64: الرمحن( ُمْدَهامََّتانِ  : قال تعاىل

وتتميز الكلمة، في وضعها داخل النظم القرآني بالدفعة الكاملة في محلها وفي اختيارها وفي 

لم القرآين أما دقة الوضع ودقة املعىن، ودقة التناسق يف النظم الك، مبنتهاوصفها وفي معناها وفي 

  : اعا كاآليتتب

ئ عندما ار خاصة فالقال تأخري، وهي تقدمي فباحتالهلا موقعا داخل اآلية، دون : دقة الوضع

موضعها، أوال تعيش اعن يق مبكان أو تبو تضال حيس كلمة قق يف مفرداته، يطالع النص القرآين، ويد

معارضة مجلة قرآنية، ..صار املستحيل أن تغري كلمة بأخرى، وصار قصاري أمر من  وا�ا، حىتخأمع 

هذه الكلمات وكأمنا ضاقت العربية غري أن يرجع بعد طول املطاف إليها مل خيلق ألداء تلك املعاين 

، والغاية من دقة الوضع، 1فلم جيد فيها من يؤدي تلك املعاين غري ما اختاره القرآن الكرمي هلطا األداء

هي الدقة يف الوضوح، وجالء مدلول الكلمة أمام األبصار، ولتحدد الذهن حتديدا مبستوعب املعىن 

الدقة يف الوضع يف ذوق العريب هلا مكانتها وهذا ما املقصود، دون زيادة أو القصري، وقد كانت 

تعارف عليه أهل البالغة وصناعة الكالم وعلى هذا جند القرآن الكرمي يدعو إىل الدقة يف التعبري 

                                                   
  (1)105من بالغة القرآن، صينظر امحد بدوي  - 
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واإلحكام فيه، حىت يقع لفظ مكان آخر، فيضيع املعىن بني االحتماالت، وتتوه املقاصد بني الشك 

 .التمويه

بصورة عامة ناجتة عن الدقة يف الوضع واالختيار والوصف فالكلمة تؤدي  فهي: ما دقة املعىنأو 

 .حمتواها بأمانة، باستفادة طاقتها

فتظهر نتيجة لتوفر املميزات السابقة للكلمة يف النظم القرآين، ألن الكلمة هي : التناسقدقة  وأما

التناسق بأخذ حمله الطبيعي،  دعامة اآلية يف دعامة اآلية، وما دامت هذه الكلمة غاية يف الدقة فإن

فالكلمة مبا يستوعبه من معىن تتجاوب مع سائر الكلمات داخل العبارة، فتتداعى املعاين بتسلسل 

 منطقي وحيصل هذا التداعي عند الرتوي والتحليل

  .يف العربية �ا وهلا معاين كثرياآليات مجع أية : نظم اآليات القرآنية - 2

 :القوم آية يف العلم أو اجلمال وكقوله تعاىلخرج : اجلماعة كما يف قوهلم فتطلق ويراد �ا

 
ْ
 التَّابُوُت ِفيِه َسِكيَنٌة مِّن رَّبُِّكم

ُ
 ِإنَّ آيََة ُمْلِكِه َأن يَْأتَِيُكم

ْ
ْ نَِبيـُُّهم

قَاَل َلُهم
َ
أي ، )248 :البقرة( و

  .عالمة ملكه

اْألَْرِض : كما تطلق اآلية على الربهان والدليل، قال تعاىل
َ
اِت و

َ
او

َ
ِمْن آيَاتِِه َخْلُق السَّم

َ
و

 
َ
ِلَك َآليَاٍت لِّْلَعاِلِمين  ِإنَِّفي َذٰ

ْ
اِنُكم

َ
َأْلو

َ
 و

ْ
اْخِتَالُف َأْلِسَنِتُكم

َ
  ).22: الروم( و

  :وتستعمل اآلية كذلك للجاللة املعجزة، أو العربة مثال قوله تعاىل
ْ
 َكم

َ
ائِيل

َ
 بَِني ِإْسر

ْ
َسل

َناُهم   .أي عبرة و ذكرى ،)211 :البقرة( مِّْن آيٍَة بـَيـَِّنةٍ  آتـَيـْ

، برغم اختالف صيغ فقد خصصت هذه الكلمة للداللة على معىن واحد : وأما االصطالح

  :بعض هذه التعريفات التعبريية وسوق

  .طائفة من القرآن، يتصل بعضها ببعض إىل انقطاعها طيلة كانت أو قصرية: اآلية -

  .قديرا، ذو مبدأ أو مقطع مندرج يف سورةمركب من مجل ولو تقرآن : اآلية -
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  .هي الواحدة من العدودات يف السورة : اآلية

مدعاة للتأمل والتدبر فإننا جند اآليات املدينة يف السورة فاآليات القرآنية بنظمها الفريد، 

واحدة، وهي يف الواقع املكية، كما جند العكس نلمسها متجاورة، ملتئمة متناسقة، وكأ�ا نزلت مجلة 

األمر نزلت مفرقة، ويف أوقات خمتلفة، ومع وردا يف املصحف كأ�ا نسيج واحد، تشكل يف زمن 

  .متحد

  .واّلسورة مجع سورة، وتعين يف لغة العرب، املنزلة الرفيعة: نظم السورة القرآنية -ثالثا

�ا منزلة بعد منزلة ألفة، املنزلة ومن القرآن معرو : والسورة:"قال صاحب القاموس احمليط

  ...مقطوعة عن األخرى، والشرف، وما طال البناء وحسن والعالمة

أما يف االصطالح فهي عبارة عن قرآن أن يشتمل على رأي ذوات فاحتة، وخامتة، وأقلها   

  .هي طائفة مستقلة من اآليات القرآن ذات مطلع ومقطع: ثالث آيات، وقيل

العام، �دف إىل حتقيق عرض حمدد، موضوع معني، هذا هو شأن فالسورة هي وحدة االطار القرآين 

نظم أغلب السور القرآنية، وال ينفي هذا كون كثري من املوضوعات تطرح ضمن السورة، ويعاد طرحها 

والتفصيل فيه وذلك  اإلمجالومدى السورة الواحدة ألكثر من موضوع يف أخرى، وكذلك تناول 

تنوع يف النظم القرآين عالمة مميزة، وموضع إعجاز فيه، لكن هذا  حلكم جليلة، وغايات جعلت هذا ال

  .هداف اخلاصةإطارها العام، وموضعها املميز، وأكله ال ينفي أن لكل سورة 

والسورة وتربز لنا من خالله لكلمات واآليات و�ذا ا�موع يتشكل النظم القرآين ، تتناسق ا

والدقة يف مباينة ويف معاينة ويف منهج  األحكامء مالمح للقرآن الكرمي ويظهر جبال الوحدة املوضوعية

 .واإلجياز اإلعجازلته غاية يف جع وأسرارربطه وتسلسله عرب هذه احللقات وما حيوله من حكم 
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  :القرآن إعجازعبد القاهر الجرجاني ونظريته في 

ه، صاحب نظرية خاصة  471سنة  يعترب أبو بكر عبد القاهر عبد الرمحن اجلرجاين املتويف

  .يف البحث عن وجه إعجاز القرآن

مل خيصص اجلرجاين كتابا معنيا يقصره على البحث يف اعجاز القرآن وإمنا كتب ثالثة كتب هلا عالقة 

  :وثيقة بإعجاز القرآن وهي

 ".أسرار البالغة" .1

 ".اإلعجازدالئل " .2

 ".الرسالة الشافية" .3

البحث عن البالغة ووجوهها وأساليبها لالرتقاء بالذوق  إىلولقد عمد عبد القاهر اجلرجاين 

البالغي عند القارئ ومن مث ليضع يده على موطن البالغة يف كل كالم بليغ سواء كان الكالم شعرا 

وبعد ذلك يلتفت من خالل . خطبة، ويربز وجه اُحلسن يف الكالم من خالل أمثلة خمتارة أوأو نثرا 

  .إعجاز القران الكرمي ورأيه يف ذلك ىلإ واألمثلةتلك املقدمات 

الذي عرضه عرًضا مفصًَّال بعد أن أورد أقوال السابقني يف بيان وجه  اإلعجازوسننقل رأيه يف 

يف القرآن وأكثر من ضرب األمثلة على ما ذهب إليه مث ناقش االعراضات اليت ميكن أن  اإلعجاز

  .تورد على نظريته هذه

شعر بأن السابقني الذين كتبوا يف نظم القرآن وبيان إعجازه قد وكأن عبد القادر اجلرجاين 

فحصر جهده وكتاباته . أكثروا من احلديث عن اجلانب اللفظي، ومل يتنازلوا جانب املعاين إال ملاًما

وإذا ثبت أنه يف النظم والتأليف، ..... " :على إبراز جانب املعين، يقول عبد القاهر يف هذا الصدد

أن ليس النظم شيئا غري توخي معاين النحو وأحكامه فيما بني الكلم، وأنا إن بقينا  وكنا قد علمنا

حىت نعلم للكلم املفردة سلكا ينظمها، وجامعا جيمع مشلها ويؤلفها وجيعل  أفكارناالدهر جنهد 

  ."بعضها من بعض، غري توخي معاين النحو واحكامها طلبنا ما كل حمال دونه
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وفيما يلي . اللته الواسعة حبيث يشمل علم النحو وعلم البالغةويقصد اجلرجاين بالنحو د

  :مجلة من األمثلة اليت ساقها اجلرجاين إلبراز وجهة نظره يف وجه اعجاز النظم القرآين

  :من أمثلة عبد القادر اجلرجاين على أن حسن الكالم من جهيت اللفظ والنظم

قَاَل َربِّ ِإينِّ َوَهَن اْلَعْظُم ِمينِّ : قوله تعاىل اذكرو ومن دقيق ذلك وخفيه أنك ترى الناس إذا (...... 

ومل يزيدوا فيه على ذكر االستعارة ومل ، )4: مريك( َواْشتَـَعَل الرَّْأُس َشْيًبا وَملَْ َأُكن ِبُدَعاِئَك َربِّ َشِقي�ا

ومل يروا للمزية موجبا سواها، وهكذا ترى األمر يف ظاهر كالمهم وليس األمر  إليهاينسبوا الشرف إال 

على ذلك، وال هذا الشرف العظيم، وال هذه املزية اجللية، وهذه الروعة اليت تدخل على النفوس عند 

الكالم �رد االستعارة، ولكن ألن يسلك بالكالم طريق ما يسند الفعل فيه إىل الشيء، وهو ملا هو 

ويؤدي بالذي الفعل له يف املعىن منصوبا بعده، مبينا أن ذلك  إليهسببه، فريفع به ما يسند  من

كان من أجل هذا الثاين، وملا بينه وبينه من االتصال   إمناذلك األول  إىلوتلك النسبة  اإلسناد

باه ذلك واملالبسة كقوهلم طاب زيد نفسا وقر عمرو عينا وتنصيب عرقّا وكرم أصال وحسن وجّها وأش

للشيب يف املعىن ) اشتعل(ما ذلك من سببه، وذلك أنا نعلم أن إىلمما جتد الفعل منقوال عن شيء 

ما أسند  إىلوإن كان هو للرأس يف اللفظ، كما أن طاب للنفس وقر للعني وتصبب للعرق، وإن أسند 

تدع هذا الطريق  أنيبني أن شرف كان الن سلك فيه هذا املسلك، وتوخي به هذا املذهب، .... إليه

اشتعل شيب الرأس، والشيب يف الرأس، مث تنظر : الشيب صرحيا، فنقول إىلفيه، وتأخذ اللفظ فتسند 

فما سبب يف أن  : هل جتد ذلك احلسن وتلك الفخامة؟ وهل ترى الروعة اليت كنت تراها؟ فإن قلت

هذا  اآلخراملزية من الوجه إذا استعري للشيب على هذا الوجه كان له الفضل، ومل بان ب) اشتعل(كان 

البينونة؟ فإن السبب أنه يفيد مع ملعان الشيب يف الرأس الذي هو أصل املعىن املشمول، وأنه قد شاع 

فيه، وأخذه من نواحيه، وأنه قد استقر به، وعم مجلته، حىت مل يبق من السواد شيء، أو مل يبق منه 

بل ال يوجب . ل شيب الرأس، أو شيب يف الرأساشتع: إال ماال يعتد به، وهذا ماال يكون إذا قيل

اشتعل البيت نارا، فيكون املعىن : اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على اجلملة، ووزان هذا أنك تقول

: يف طرفيه ووسطه، وتقول وأخذتالنار قد وقعت فيه وقوع الشمول، وأ�ا قد استولت عليه  أن
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ل ال يقضي أكثر من وقوعها فيه، واصابتها جانبا منه، فأما اشتعلت النار يف البيت، فال يفيد ذلك، ب

  .(1) )الشمول وان تكون قد استولت على البيت وابتزته فال يعقل من اللفظ البتة

ْرنَا اْألَْرَض ُعُيونًا فَاْلتَـَقى اْلَماُء َعَلٰى أَْمٍر َقْد ُقِدر : ونظري هذا يف التنزيل قوله عز وجل : القمر( َوَفجَّ

الرأس،  إىليف اللفظ، كما أسند هناك االشتعال  األرضالتفجري للعيون يف املعىن، وأوقع على ، )12

وقد حصل بذلك من معىن الشمول ها هنا مثل الذي حصل هناك، وذلك أنه أفاد أن األرض قد  

كانت صارت عيونا كلها، وأن املاء قد كان يفور من كل مكان منها، ولو اجري اللفظ على ظاهره، 

ولكان املفهوم منه أن   فجرنا عيون األرض أو العيون يف األرض مل يفد طلك، ومل يدل عليه،: لفقي

  .منه قد كان فار من عيون متفرقة يف  األرض، تبجس من أماكن منها

 وإفادةشيئا آخر من جنس النظم، وهو تعريف الرأس باأللف واالم  األوىلاآلية  أنواعلم 

واشتعل راسي، فصرح باإلضافة : وهو أحد ما أوجب املزية، ولو قيل، إضافةمن غري  اإلضافةمعىن 

 (2) ...)لذهب بعض احلسن فأعرفه

  :عبد القاهر اجلرجاين على حذف املفعول للعناية بنفس الفعل األمثلةومن 

تسقط املفعول لتتوفر العناية على  أنأعين وجوب  -األصلتزداد تبيينا هلذا  أن أردتوان (

ًة : قوله تعاىل إىلفانظر  - الفعل لفاعلة وال يدخلها شوب إثبات َوَلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه أُمَّ

ْصِدَر الرَِّعاُء ِمَن النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمْن ُدوِ�ُِم اْمرَأَتـَْنيِ َتُذوَداِن قَاَل َما َخْطُبُكَما قَالََتا َال َنْسِقي َحىتَّ يُ 

َفَسَقى َهلَُما ُمثَّ تـََوىلَّ ِإَىل الظِّلِّ فـََقاَل َربِّ ِإينِّ ِلَما أَنـَْزْلَت ِإَيلَّ ِمْن َخْريٍ فَِقريٌ ) 23(ونَا َشْيٌخ َكِبٌري َوأَبُ 

)24( )24-23: القصص.( 

وجد عليه أمة من الناس يسقون أغنامهم، : ففيها حذف مفعول يف أربعة مواضيع، إذا املعىن

  .نمهماغنمهما، ال نسقي غنمنا، فسقى هلما غمرأتني تذودان مواشيهم، وا أو

                                                   
  .133-132ـ دالئل اإلعجاز، ص  )1(
  .ـ املرجع نفسه )2(
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مث أنه ال خيفي على ذي بصر أنه ليس يف ذلك كله إال أن يرتك ذكره ويؤتى بالفعل مطلقا، 

وما ذاك إال أن الغرض يف أن يعلم أنه كان من الناس يف تلك احلال سقي ومن املرأتني ذود، وأ�ما 

صدر الرعاء، وأنه كان موسى عليه السالم من بعد ذلك سقي، فأما ال يكون منا سقي حىت ي: قالتا

فخارج عن الغرض وموهم خالفة، وذلك أنه لو   - أغنما أم إبال أم غري ذلك؟ - ما كان املسقي

وجد من دو�م امرأتني تذودان غنمهما، جاز أن يكون مل ينكر الذوق من حيث ذود، بل من : قيل

مالك متنع : ان الغنم إبل مل ينكر الذود، كما أنك إذا قلتحيث هو ذود غنم حىت لو كان مك

أنك مل جتد . ، فاعرفه تعلمأخ؟ كنت منكرا املنع ال من حيث هو منع، بل من حيث هو منع أخالك

ن يف حذف وترك ذكره فائدة أل إالحلذف املفعول يف هذا النحو من الروعة واحلسن ما وجدت 

 .(1))عن تركه أالجليلة وان الغرض ال يصبح 

 :عبد القاهر على احتمال النظم وجوها مث اختيار وجه معني دون غريه من الوجوه أمثلةومن 

ا َوَجَعُلوا لِلَِّه ُشرََكاَء اجلِْنَّ َوَخَلَقُهْم َوَخَرقُوا َلُه بَِنَني َوبـََناٍت ِبَغْريِ ِعْلٍم ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل عَ  ومثال ذلك( مَّ

ليس خباف أن لتقدم الشركاء حسنا وروعة ومأخذا من القلوب أنت ال  ،)100: عاماألن( َيِصُفونَ 

وأنك ترى حالك حال من نقل عن . وجعلوا اجلن شركاء اهللا: جتد شيئا منه أن أنت أخرت فقلت

الفعل الذي ال حتلى منه بكثري طائل، وال تصرب  يءالش إىلصورة املبهجة واملنظر الرائق واحلسن الباهر 

تقدم للتقدمي قائدة شريفة ومعىن  أنكان ذلك كذلك هو   إنحاصل، والسبب يف  إىلبه  النفس

  .من التأخري إليهجليال، ال سبيل 

وعبدهم مع اهللا تعاىل، وكان هذا   أّنا كنا نرى مجلة وحمصوله أ�م جعلوا اجلن شركاء: بيانه

املعىن حيصل مع التأخري حصوله مع التقدمي، فإن تقدمي الشركاء يفيد هذا املعىن، ويقيد معه معىن آخر 

جعلوا اجلن : وهو أنه ما كان ينبغي أن يكون هللا شريك ال من اجلن وال غري اجلن، وإذا آخر فقيل

عنهم، بأ�م عبدوا اجلن مع اهللا تعاىل،  األخبارر من شركاء هللا، مل يفد ذلك ومل يكن فيه شيء اك

فأما إنكار أن يعبد مع اهللا غريه وأن يكون له شريك من اجلن وغري اجلن فال يكون يف اللفظ مع 

                                                   
  .172ـ دالئل اإلعجاز، ص  )1(
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) اهللا(مفعول أول جلعل و) شركاء(تأخري الشركاء دليل عليه، وذلك أن التقدير يكون مع التقدمي أن 

من غري اختصاص  اإلطالقعلى كون شركاء اهللا تعاىل على  اإلنكارع يف موضع املفعول الثاين، وق

  .شيء دون شيء

وحصل من ذلك أن اختاذ الشريك من غري اجلن قد دخل يف اإلنكار، دخول اختاذه من اجلن        

ألن الصفة إذا ذكرت جمردة غري جمراه على شيء كان الذي يعلق �ا من النفي عاما يف كل ما جيوز 

ما يف الدار كرمي، كنت نفيت الكينونة يف الدار عم كل من يكون : فإذا قلت. له الصفة أن تكون

وجعلوا اجلن شركاء اهللا، كان : فقيل أخروإذا . حكم النفي أبدا اإلنكارالكرم صفة له، وحكم 

  .والشركاء مفعول ثانيا أولمفعوال  )اجلن(

ان حماال أن جيري خربا على وإذا كان كذلك كان الشركاء خمصوصا غري مطلق من حيث ك

اجلن  إىليكون القصد باإلنكار  أناجلن، مث يكون عاما فيهم ويف غريهم، وإذا كان كذلك احتمل 

يكون له شريك وشبيه حبال وجعلوا  أنيكونوا شركاء دون غريهم، جعل اهللا تعاىل عن  أنخصوصا 

من غريهم فقام التقدمي والتأخري مقام يكون هللا شريك ال من اجلن وال  أناجلن شركاء اهللا وما ينبغي 

  ).الكالم السابق
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  النظم عمد عبد القادر الجرجاني

سيكون هذا الدرس احملور األساس الذي يتحدث عن نظرية هند عبد القادر اجلرجاين، 

وسوف أخص املفاهيم اخلمسة املتعلقة بنظرية النظم، واليت تصب مجيعها يف جمموع الكلم الذي 

  :وهذه املفاهيم كما ذكرها الباحثون هي. يؤدي إىل االحتاد معاين الكلم

هو التشبث والتمسك، يقال تعلق االبن بيد ابيه ميسك �ا وتعلق : مفهوم متعلق لغة -1

 .الغريق بالقشة امسك �ا

تعين التعلق اللفظي أو التقديري للجار وا�رور أو الظروف وارتباطه بفعل او : اصطالحا -2

ومن هنا  للجار وا�رور وللظروف، األعرايبالن مجهور النحاء مل يعطوا املوقع . ما يشبه إلفادة املعىن

وعلى الطالب أن يتميز بني املتعلق والتعليق؛ . (1)أو أ�ا ال تفيد وهي مقطوعة عن الفعل أو مشبهه

هذا األخري يعين إبطال عمل أفعال القلوب لفظا ال حمال، معنا واجبا، إذا تقدم الناسخ على معموليه 

 .حسبت ما عبري متميزة: ووجد فاضل بعده له الصدارة

 أوالكلمة سابقة  إىلالظروف  أواجلار وا�رور  اإلسنادن التعلق يعين به ونفهم من هذا أ

يتعلق ) يف املنام(جند . رأيت حلما يف املنام: فقولك. الحقة، وبذلك حين السكوت عليه

: وقولك. بعده) منت(بالفعل ) يف القطار(يف القطار منت يتعلق : وقولك. إفادةملا  وإال) رأيت(بالفعل

  .على خرب حمذوف يفسر السياق وهو موجودة) يف املدرج(يف املدرج، نعلق  نسيمة

ولكن ما قصده عبد القاهر اجلرجاين يتعدى هذا اىل أن يأخذ أبعاد . هذا املستوى شبه اجلملة

وهلذا أعطى له أمهية ففي حديثة عن ذلك . أخرى يف جسم الكالم، وهو التعلق يف مسندات اجلملة

  :ة أقسام، وهييرى أن التعلق ثالث

، عطف حبرف، بدال، عطف بيان، توكيدا، صفة، تابعا، حاال، يكون خرب: تعلق اسم باسم -

 .ويدخل هذا يف باب إلسناد يف اجلملة الفعلية. متييزا، مضافا

                                                   
. أسم اآللة/ اسم املكان/ اسم الزمان/ صيغ التعجب/ أفعل التفضيل/ الصفة املشبهة/ اسم مفعول/اسم فاعل: يشبه الفعل هي الصفات الثمانية ما-)1(

  .املاضي/ املضارع / األمر: ويضاف إليها األفعال الثالثة، وهي
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جاءين القوم إال : االسم املنتصب على االستثناء مثل، مفعول بأنواعه، فاعال: تعلق اسم بفعل -2

حسن - طاب زيد نفسا: احلال والتمييز املنتصب عن متام الكالم مثل، أخوا�اخرب كان و ، زايدا

ويدخل هذا . ومل يتحدث عن نائب الفاعل الذي رمبا عدة يف باب املفعول به. كرم أصال-وجها

 .يف اجلملة الفعلية اإلسنادالباب 

  :وهو على ثالثة اضرب: تعلق الحرف بهما -3

  مررت بزيد: ن يتوسط بني الفعل واالسمأ -

  .جاءين زيد وعمرو: تعلق احلرف مبا يتعلق به العطف -

، ما خرج زيد: تعلق مبجموع اجلملة كتعلق حرف النفي واالستفهام والشرط واجلزاء مبا يدخل عليه -

  .ن يأيت زيد أكرمه، أال رجل يف الدار

ب مقتضي ظاهرة واحدة وهي التالزم بني الكلمات حس إىلوهنا يريد عبد القاهر الوصول 

، وهي املدخل يف الصحة أكلم بعضها اإلفادة، وهي اإلفادةخاص، أي حاالت التعلق املقبولة، بغية 

وليت شعري كيف يتصور وقوع قصد " معىن من معاين النحو  إصابةقصد  إالببعض، وال يعدو ذلك 

تعلم  أنعاين الكلم امل إىل، ومعىن القصد أخرىاملعىن كلمة دون أن تريد تعليقها مبعىن كله  إىلمنك 

 أنومعلوم أنك أيها املتكلم لست تقصد أن تعلم السامع معاين الكلم . السامع �ا شيئا ال يعلمه

تعلم السامع معاين الكلمة  أناملتكلم لست تقصد  أيهاومعلوم أنك . تعلم السامع �ا شيئا ال يعلمه

 أنرج يف اللغة ومعىن زيد؟ كيف وحمال لتعلمه معىن خ. خرج زيد: املفردة اليت تكلمه �ا، فال تقول

تكلمه بألفاظ ال يعرف هو معانيها كما تعرف؟ وهلذا مل يكن الفعل وجدة من دون االسم وال االسم 

خرج ومل تأت باسم وال قدرت فيه ضمري : فعل كالما وكنت لو قلت أو آخروحدة من دون اسم 

. ره يف نفسك كان ذلك وصوتا تصوته سواءومل تضم أخربفعل وال اسم  نزيد، ومل أ: قلت أوالشيء 

 أشبهمن فعل وفعل، أو من حرف وحرف، وما (1) اإلسنادحيصل  أنوتفهم من هذا انه ال ميكن 

ال يكون كالم من حرف  األمرومجلة . "ذلك من العمليات غري املتصورة يف الدهن، وال يقبلها املنطق

                                                   
  .14مكتبة ومطبعة حممد علي صبييح وأوالده، ص 1960لقاهرة،، ا6السيد حممد رشيد رضا، ط: تصحيح -ـ دالئل اإلعجاز يف علم املعاين )1(
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حقق املركبان كالما  إذا أيضايا عبد اهللا، وذلك : يف النداء حنو إال، وال من حرف واسم أصالوفعل 

". دليل عليه وعلى قيام معناه يف النفس) يا(و وادعوا  وأريداعني  :بتقدير الفعل املضمر الذي هو

يتعلق الفكرة مبعاين  أنفال يتصور " أفادملا  وإالوهذا كله يتعلق باملعاين النحوية اليت تقبل هذا التعليق 

 يتفكر متفكر يف معىن أنوجردة من معاين النحو، فال يقوم يف وهم، وال يصح يف العقل  أفرادالكلم ا

) فعل(أعمال يريد  أنمن غري ) اسم( يتفكر يف معىن أنوال ) اسم(يف أعمالهيريد  أنمن غري ) فعل(

 أويريد جعله مبتدأ  أن، مثل األحكاميريد منه حكما سوى ذلك من  أو. مفعوال أوفيه وجعله فاعال 

بلمعاين النحو اليت تقوم على  إالفالفكر ال يتعلق . (1)ما شاكل ذلك أوحاال،  أوضفة  أوخربا 

  .ترتيب معاين الكلم يف النفس، مث ترتيب عند تواليها يف النطق أساسها

 ومن هنا نعلم أن عبد القاهر عندما حتدث عن التعلق نص على رتبه النظم، فالنظم يقوم على

. التعلق وعلى قوانني حنوية، فال بد من مراتب متصورة يف الذهن موافقة ملألوف العرب يف كالمهم

+ فاعل+ فعل: كما حيصل عن طريق تناسق الكلمات يف الركيب، بدءا من ترتيب املعاين يف النفس

لمعاين، ل أوعية واأللفاظترتيب الكلمات يف النطق؛ الن اللفظ تبع للمعىن يف النظم  إىلفضالت، 

ومن وراء . أصواتها ولو خلت من معانيها تصبح جمرد يفأ�ا ال حمالة تتبع املعاين يف مواقعها ومعان

ويتدخل يف هذا الرتتيب . يف نظام اجلمل إالالنظم يقوم على التعلق الذي ال حيصل  أنهذا نرى 

 أنوميكن . ه العرفالعقل والقواعد والتأدية، وهذا كله من االصطالح االجتماعي الذي جرى علي

منثل لذلك �ذه الرتسيمة املألوفة يف االستعمال أساليبنا اليومية مراعاة لسمت كالم العرب يف 

  :استعماهلم للغة العربية

  .فاعل+ فعل  -

  .مفعول+ فاعل + فعل  -

  .فاعل+ مفعول + فعل  -
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  . فعل+ فاعل + مفعول  -

  .مفعول+ مفعول + مفعول + فاعل + فعل  -

  .فضالت+ مفعول+ مفعول+ فاعل + فعل  -

  .خرب+ مبتدأ  -

  .مبتدأ+ خرب  -

  .فضالت+ خرب+ مبتدأ -

ولذا نعلم ملاذا ركز عبد القاهر على مسالة السياق الكالمي الذي ترد فيه العبارة يف هذا 

خيالف ضرب حممد  ربض الكلب، لكن )الضرب(خارج النظم ال تفرق عن ) ربض( ا�ال، فكلمة

رفضها، والكلمة يف السياق تتعلق مبا جياورها،  أوفبالرتكيب حيصل استحسان الكلمة وقبوهلا . أخاه

فال نظم يف الكلم وال ترتيب حىت يتعلق بعضها ببعض وعلى بعض ويبين بعضها على بعض وجيعل 

وفق  النحو ومعاينة واالختيار الدقيق يف التعليق، والرتتيب أحكامهذا سبب من تلك، وهذا مبراعاة 

تقبح اللفظة وبذلك حيصل مجال الصياغة والبناء والوشي  أومواقعها ومقاما�ا اليت حتسن فيها 

  .ذلك أشبهوالتحبري، وما 

أن مفهوم االستعارة عامة يعين تشبهها حذف منه وجه الشبه : درجات االستعارة -1

صود هو املعىن املستعار ال املق أن�ما قرينة تدل على  وأحلقت، وبقي املشبه واملشبه به، واألداة

أي ان يكون للفظ أصل يف الوضع اللغوي معروف تدل عليه الشواهد على أنه اختص به . احلقيقي

تريد تشبيه شيء بالشيء وتدعي معىن االسم لشيء، فتدع  أن: حىت وضع، ويعرفها عبد القاهر قائال

رأيت : تقول أنوتريد . شبه وجتريه عليهاسم املشبه به فتغريه امل إىلأن تصفح بالتشبيه وتظهره وجتيء 

وما نالحظه يف . أسدارجال هو كاألسد يف الشجاعة وقوة بشطه سواء، فتدع ذلك وتقول رأيت 

وطرفا من أطراف التشبيه، وذلك ما  األداةالتعريف أن االستعارة وجه من وجوه التشبه، لكنها ختفي 

من شأن االستعارة أنك   إنواعلم  ."اإلخفاءو هذا جعلها خالفا للتشبيه الصريح؛ وألن العربة فيها ه



56 
 

ازدادت االستعارة حسنا حىت أنك ترها ألغرب ما تكون إذا كان  إخفاءالتشبيه  أرادتككلما زدت 

الشيء تعاقه النفس ويلفظه  إىلتفصح فيه بالتشبيه خرجت  أن أردت إنالكالم قد ألف تأليفا 

 .السمع، ومثال على ذلك قول ابن املعتز

 بجنان الحسن عتابا**** أثمرت اغصان راحة 

: تقول أن إىلتظهر التشبيه وتفصح به احتجت  أنترى أنك لو محلت نفسك على  إال

يده اليت هي كأغصان لطاليب احلسن شبيه العتاب من أطراف املخضوبة وهذا ما ال  أصابع أمثرت

  :ه يف قولهختفي غثاثته من اجل ذلك كان وقع العناب يف هذا البيت أحسن من

 وعضت على العناب بالبرد

  أصابعوعضت على أطراف : وذلك ال إظهار التشبيه فيه ال يقبح املفرط ألنك لو قلت

ومن هنا أرد السر الذي حتمله االستعارة يف التعليق للعبارة على غري ما وضعت . كالعناب بثغر كالربد

اىل انه استعري له معناه، وانه  إشارة سداألله يف اللغة ونقل هلا عما وضعت له، فلقد استعري اسم 

ألنه ال يستعار اللفظ جمردا عن املعىن ولكن يستعار املعىن مث اللفظ يكون تبع املعىن وهذا  إياهجعله 

 .قمة املبالغة يف االستعارة

ن عبد القاهر مل خيرج عن التعريف العادي بقدرة ما ركز على املزية والفخامة اليت حتملها إ

االستعارة أن ترى اللفظة املستعارة قد استعريت يف  أسرار أنكما . عنايته أوالها، وذلك االستعارة

اللفظ  إىلتنظر  أنعدة مواضيع، مث ترى هلا يف بعض ذلك مالحة ال جتدها يف الباقي، مثال ذلك 

  :التمام آيباجلسر يف قول 

  .بالقول لم يكن جسرا له العمل**** ال يطمع المرء ان يجتلب لجته 

  :وقوله 

  .على الجسر من التعب إالتنال ****  بصرت بالرحة العظمى فلم ترها 
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وهي بسبب  إالومن هنا نرى االستعارة ال تقوم  ،(1)األولفرتى هلا يف الثاين حسنا ال تراه يف 

 ذلك �ا أريدإذا  إالال حتسن الكلمة املستعارة ) أي املوقع السياقي اليت ترد فيه(املزية والفضل والنظم 

كنت تلطف ملا   أسدارأيت : االستعارة فسبب ما ترى هلا من املزية والفخامة أنك إذا قلت وأما"

له من فرط الشجاعة حىت جعلها كالشيء الذي جيب له الثبوت واحلصول، وكأمر الذي  إثباته أردت

ظيمة، تكون له تلك الشجاعة الع أنفواجب  أسدوذلك أنه إذا كان . نصب له دليل يقطع بوجوده

رأيت رجال كاألسد كنت قد : يعرف عنها، وإذا صرحت بالتشبيه فقلت أنالتمتع  أووكاملستحيل 

  ".يكون وبني أن ال يكون، ومل يكن من حديث الوجوب يف الشيء أنيرتجح بني  يءأثبتها الش

هنا جيب ضبطه وهو اوه: "االستعارة عند عبد القاهر اجلرجاين فهي على ضربني أقساموأما 

تنزله منزلة الشيء يذكره بأمر قد ثبت له فأنت ال حتتاج  أناحدمها : جيعل املشبه به على ضربني أن

وتزجيته، وذلك حيث تسقط ذكر املشبه من الشيئني وال تذكره بوجه من الوجه  إثباتهتعمل يف  أن إىل

وتزجيته، وذلك  هإثباتتعمل يف  أن إىلجتعل ذلك كاألمر الذي حيتاج  أن، والثاين أسدرأيت : كقولك

جتيء به على وجه  أو، األسدهو  أسدزيد : حيث جترى اسم املشبه به بصراحة على املشبه فتقول

وإذا حاولنا شرح هذين . األسد، وأن لقيت ليلقينك منه (2)أسدلقيت به  أن: هذا كقولك إىليرجع 

  :إىلنقسمها  أنالضربني ميكن 

وهي املبنية على التشبيه واملبالغة فيه، واجلديرة بان تسمى : استعارة جيدة: األولالضرب 

تعطيك الكثري من املعاين بالسر من اللفظ، وترى �ا  أ�اومن خصائصها . استعارة، وهي اشد افتتانا

املعاين اللطيفة، اليت هي  أرتكن شئت حا واملعاين اخلفية بادية جليلة أفصي واألعجماجلماد ناطقة، 

وصاف اجلسمانية، وحىت العيون وأن شئت لطفت واأل رأ�اأ�ا قد جسمت حىت ، كمن خبايا العقل

يتهم له، وال  أنالذي يرقى ، وهذا الضرب هو احلسن واملطلوب و (3)تعود روحانية ال تناهلا إال الظنون

ما كان حنو ": هلا فيقول آخروميثل يف موضوع . ال من مشاعر بزل وفحل مطبوع يلهم الشعريأيت إ
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حيث  األول إىلوهذا الضرب وان كان الناس يضمونه . بيد الشمال زمامها أصبحتإذا : قوله

جتعل للشيء الشيء ليس به، ويف الثاين جتعل  األوليذكرون االستعارة فليسا سواء، وذلك أنك يف 

 ."للشمال يدا ومعلوم انه ال يكون للربح يد أن،  وهذه االستعارة ادعيت فيها (1)الشيء له

وهي استعارة معروفة قصرية الباع، قليلة االتساع  استعارة غير جيدة : الضرب الثاني

اجلحافل نه لغليظ ، أو أأسدزيد : وهي تشبه مبثل قوهلم متعددة، أساميكوضعهم للعضو الواحد 

كأن شفته يف : ن يقالم يف املواضع الذم، فصار مبنزلة أنه الكالم يصدر عنهوغليظ املشافر، وذلك أ

 .املبالغة فيه ظاهرة إىللظ مشفرة البعري وجحفلة الفرس، فالقصد الغ

ذل قول املبتفال. فاو�ما يف الداللة والفضيلةهذين الضربني نظرا لت إىلوهكذا قسم االستعارة 

ن تتفاوت التفاوت إن جتري فيها الفصيلة وإ األجناسال يساوي القول الفحل اعلم إن من شأن هذه 

 إيلرا، واخلاصي النادر سدا، ووردت حبرأيت أ: رة العامي املبتذل كقولنااالستعاالشديد، فال ترى يف 

. وسالت بأعناق املطي االباطح: فراد الرجال كقولهيف الكالم الفحول، ال يقوي عليه إال أال ال جتد إ

سارت سريا حثيثا يف غاية السرعة وكانت سرعت يف لني وسالمة كأ�ا كانت سيوال وقعت  أ�ا أراد

  .يف تلك االباطح فجرت �ا

ن عبد القاهر يف باب االستعارة ركز على العالقات اليت حتمل قيامها بني وما وراء هذا نعلم أ

  .البالغة وجهاألنه وجه من دها النظم على اعتبار أ، وهذه العالقات حيداألشياءهذه 

رضية املعرفية وما يريد بالغه، وحيصل نعرف أن اللغة أداة املتكلم يصيغها حسب أ: سلوباأل

ما عبد القاهري يف هذه املسألة فلم اخلاصة ،إ األلفاظمبرعاه استخدام  وأسلوب أسلوبالتفاضل بني 

يد؛ الن املفاضلة بل تعترب كل نظم جيد هو أسلوب ج. ينظر اىل األسلوب بشكل مستقل عن النظم

حتصل داخل الوحدات خاصة بكل لفظ، واختصاص كل لفظ مبعىن مالزم جيعله  األلفاظبني 

ولذلك رمى كل جهد يف توضيح . مع االستعمال يف مواضعه املخصومة. ال غريكالعالمة والسمة 

يزا له عن خر قدره املستخدم للغة متآ أسلوبب عن سلو أسلوب يرتبط بالنظم، وما ميتاز أ النظم وأن
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مميز كونه نظريا للنسج والتأليف لصياغة والبناء  أسلوبهوميثل لذلك من القرآن الكرمي على انه . غريه

والوشي والتحيز املخصوص، وخمالفة للنسج العريب اجلاهلي يف أساليبه ولدى استشهاده ببعض الشعر 

راعوا جانب النظم يف الفكرة  أ�مال يغمض حق الشعراء املقلقني والذين نطقوا حسب اللغوية يف 

تنيب والبحرتي مثل امل. والروية، حىت حصلت هلم الفصاحة النهج املخصوص يف التأليف الكالم

. كلية ومل يعطوا للنظم قيمةالشعراء الذين اهتموا باجلوانب الش أولئكخر ال بأقوال ويف موقع آ. وجرير

ال من السياق التواصلي املقام وال خرب معقول إنظم وتأليف يضمه، نه دائما ال قيمة للفظ دون على أ

فهذه النواحي ال ميكن أمهلها يف صوغ الشعر، وهي من أسس التميز . الذي يستدعي اخلطاب

باعتبار . أخرمييز شاعرا عن  األسلوبوعلى العموم فإن عبد القاهر يف مسألة . األخرالشاعر عن 

املنافية  اآلراءوحيكم على الفساد  ،عمل الذوقالذي يأيت على طريقة خمصومة، رغم انه ي أسلوبه

اعي نظم احلروف وتوليها يف النطق حىت تأيت ر  ،الشاعر أسلوبلتوخي معاين النحو، لكنه يفضل 

 .على طريقة خمصومة

ومن الباب نراه يؤكد يف كل احلديث عن مزايا الكالم عن ترتيب املعاين يف النفس ال طريق 

نفسك علمت علما  إىلواعلم أنك إذا رجعت " ىت حيصل التعلقح. خمصومة، حسب مقتضي احلال

أن ال نظم وال ترتيب حىت يتعلق بعضهم البعض ويبين بعضها على بعض، وجتعل . ال يتعرض الشك

، وكما علمنا فإن التعلق (1)هذا ماال جيعله عاقل وال خيفي على أحد من الناس. هذه سبب من تلك

ويف الرتتيب حىت يتعلق بعضها ببعض ويبين بعضها على بعض مسة لغوية حتصل يف النظم الكلم 

البينية الظاهرية يف مرعاه قواعد  أو، ولذا ال يقف عند احلدود الشكلية (2)وجتعل هذه بسبب من تلك

على انه ليس علما باحلركات، لكنه علم يقصد الفكرة ليساعد على  األعراب إىل، بل ينظر األعراب

الكالم  أجزاءتتحد  أن" بعد إالوال حيصل هذا . رائن الدالة على تلك املعاينفهم املعاين ويتأتى بالق

تضعها يف النفس  أن إىلويدخل بعضها يف بعض ويشتد ارتباط ثان منها بأول، وان حتتاج يف اجلملة 
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، (1)"وضعا واحد، وان يكون حالك فيها حال الباين يضع بيمينه مهنا يف احلال ما يضع بيسار هناك

  .املميز عنده األسلوبوهذا هو 

وبأدلة منطقية تطبيقية من قرائن وشعر  أبداومن خالل هذا نرى عبد القاهر اجلرجاين يؤكد 

ونظمها على طريقة  األلفاظختري  إىل؛ والذي يعود أسلوبعن  أسلوبمبينا العلة من وراء حسن 

ر يف وظيفة اللغة ويف احنطاط قصو  إىلقصور يف النحو يؤدي  وأي، جانب النحوخمصوصة، مبرعاه 

يظهر يف كيفية  أديب أوشاعر  أسلوب. فساد يف التواصل إىل، ويؤدي ذلك أسلوبعن  أسلوب

تبعت فيها احلياة مبرعاه قواعد النحو،  أن إىلاملفردة وحتوهلا من صورة جامدة  األلفاظتوظيف هذه 

مفهوم النظم عند عبد القاهر يرتبط  نأويظهر "آخر  إىل أسلوبحتوهلا من  أثناءوما تؤديه الكلمات 

ونقصد به عملية حتويل الكلمات من فضائها العام او شكلها العام إىل عناصر ) التحويل( مبعىن

، ومن وراء هذا نراه حيلل اجلمل ويقلبها على وجوهها املتخلفة (2)تتداخل دالال�ا لتؤدي معىن مفيدا

 أداءو�ذا الوجوه تدرك الفروق اللغوية، وحيسن . والنظم سلوبلتؤدي الوظيفة املنوطة �ا وهي األ

  .عن غريه سلوبالكالم الصحيح، ويتميز األ

واجلودة، ومن ذلك صنف  وهو التأليف والتنظيم والرتتيب" النظم كما عرفناه: نظرية النظم

يري ومعرفة رصف الكلمات وترتبها وجود�ا، ويف حسن التخ إىلالنظم يف علوم البالغة باعتباره يسعى 

ال يكون الكالم يستحق اسم البالغة حىت يسابق معناه لفظه ولفضه : وقدميا قيل. املوقع املناسب

اليت  األساليبوهكذا عد النظم من . قلبك إىلمسعك من معناه  إىلمعناه، وال يكون لفظه اسبق 

 .ا�ازية أوحيسن فيها الكالم باستعمال املعاين الشعرية 

النظم حيصل يف الشعر كما  إىل أشاراجلرجاين مل يقصد هذا بقدر ما ولكن عبد القاهر 

 أن أريدوال . توخي معاين النحو إىلحيصل يف النثر مبرعاه صحة الكالم، والفضل يف كل ذلك راجع 
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العلمية اليت قامت  أسسقاهر اجلرجاين، فها لنظرية عند عبد ا أصبحتأستفيض كثريا يف املسألة اليت 

  :عليها

اللغة،  أوضاعينعى على الزاهدين يف النحو، ويعذرهم بأ�م فقدوا احلكمة يف : توخي معاني النحو -

معرفة النحو ألنه نظام اللغة ووقاية من اخلطأ، فالنظم  إىلوتقرير املقاييس اليت اطردت عليها، ويدعو 

دم للمعاين وتابعة هلا خ أ�احبكم  األلفاظصنعة يستعان عليها بالفكرة، وحتصل هذه الصنعية برتتيب 

وخاضعة ملعاين النحو اليت ال خترج عن املقياس اللغوية املعمول �ا يف الكالم اجلاري على مست كالم 

وتوخي النحو يقصد به توخي تلك املعاين الدالة على املعقولية واليت . العرب؛ أي الشائع لدى العامة

معىن دون خضوعه لتلك القواعد النحوية اليت هي ال ختالف املنطق العقلي وال اللغوية، وال يستفاد 

  .اللغة األوضاع

وتوخي معاين النحو يعين النظم على منوال العرب يف تعلقهم للكالم؛ ويعطي عبد القاهر 

ال نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه  أناوذلك . "مثاال من الفروق الدقيقة اليت تراعها اللغة يف التأليف

زيد منطلق : الوجوه اليت تراها يف قولك إىلكل باب وفروقه، فينظر يف اخلرب غري ان ينظر يف وجوه  

يف الشرط " وزيد ينطلق وينطلق زيد ومنطلق زيد وزيد المنطق والمنطلق زيد وزيد هو منطلق

 إنخارج  وأناخترج اخرج وان خرجت وان خترج فأنا خارج  أن: الوجوه اليت تراها يف قولك إىلاجلزاء 

جاءين زيد مسرعا وجاءين : الوجوه اليت ترها يف قولك إىلويف احلال ". جت خارجن خر إخرجت و 

فيعر فلكل من ذلك موضعه، وجييء ". يسرع وجاءين هو يسرع، وجاءين قد أسرع، وجاءين وقد أسرع

به حيث ينبغي له وينظر يف احلروف اليت تشرتك يف املعىن، مث ينفرد كل واحد منها خبصوصية يف ذلك 

فيما علم انه ) إذا(يف نفي احلال، وبـ) ما(جييء بـ أنفيضع كال من ذلك يف خاص معناه، حنو  املعىن،

وينظر يف اجلمل اليت تسرد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل، مث يعرف حقه ". الكائن

) أم( من موضع )أو( ، وموضع)مث(من موضع) الفاء(، وموضع)الفاء(من موضع) الواو(الوصل موضع

ويتصرف يف التعريف والتنكري والتقدمي والتأخري، يف الكالم كله، ويف ) بل( من موضع) لكن( ضعومو 
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، فيصيب بكل من ذلك يف مكانه ويستعمله على صحة ما واإلظهار واإلضماراحلذف والتكرار 

  . ينبغي له

معاين يف باب التقدمي، ونرى كيف عاجل مسألة التقدمي مبراعاة  آخرنورد مثاال  أنوميكننا 

هو باب كثري الفوائد، جم "املوقع الكلمات يف طريقة النظم  إىلوالسبب يعود  وأحكامهاالنحو 

لطيفة، وال تزال  إىليزال يفرت لك عن بديعة، ويفضي بك  احملاسن، والسع التصرف، بعيد الغاية، ال

راقك ولطف عندك ان قدم  إنترى شعراء يروقك مسمعة ويلطف لديك موقعه، مث تنظر فتجد سبب 

التقدمي ال من اجل  إفادةسر  أنونفهم من هذا ، (1)"مكان إىلفيه شيء وحول اللفظ عن مكانه 

يعرف يف كل شيء قد يف موضع من  أنينبغي ".... ، (2)األمهيةهي تفيد التقوية ال  القدمي بقدرة ما

انه قد : يقال أنوعندئذ ال يكفي  .التفسري االكالم مثل هذا املعىن، ويفسر وجه العناية فيه هذ

؟ ولتخليهم ذلك أهمكانت تلك العناية ومب كان   أينيذكر من  أنمن غري . أهمالعناية، والن ذكره 

يرى تتبعه،  أكثرهمالتقدمي والتأخري يف النفوس وهونوا اخلطب فيه، حىت أنك لرتى  أمرقد صغر 

، أمهيتهالفعل يفيد تقوية احلكم وتوكيده ال  على إليهوالنظر فيه ضربا من التكلف فتقدمي املسند 

. حال إىلحنويا يفيد تغيري املعىن النحوي من حال . زينب جاءت: جاءت زينب خمالفة: فقولك

جيهل بعض  وإمناعن خرب ابتدائي ال يعلمه السامع، والثاين عن خرب غري جمهول  اإلعالمفاألول يفيد 

 أهمالتقدمي يستعمل لالختصاص ومراعاة نظم الكالم، ومرعاه نظم الكالم من  أنكما . حيثياته

  .التقدمي على وجهتني أنوهكذا يقول . التقدمي والتأخري فيها أغراض

تقدمي على نية التأخري؛ وذلك يف كل شيء أقررته مع تقدمي على حكمه الذي كان عليه، ويف  - 1

: مته على املبتدأ، واملفعول إذا قدمته على الفاعل، كقولكجنسه الذي كان فيه، كخري املبتدأ إذا قد

 .وضرب عمرا زيد/ منطلق زيد

                                                   
  .364، 81،82،293،362ـ  دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، ص  )1(
  .82ـ  دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، ص  )2(
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حكم، وجتعله بابا غري بابه وأعربا  إىلتنقل الشيء من حكم  إنوفيه : تقدمي ال على نية التأخري - 2

ضربت : خربا له األخريكون مبتدأ ويكون  أنامسني حيتمل كل منهما  إىلجتيء  أن، وذلك أعرابهغري 

يكون مفعوال منصوبا بالفعل كما كان، ولكن على أن ترفعه  أنزيدا وزيدا، ومل تقدم زيدا على 

عبد القاهر يعول على تغري  أنواملالحظ ." باالبتداء وتشعل الفعل بضمريه، وجتعله يف موضع اخلرب له

رفة مدلول العبارات النحوية، ال مبا هلا من دليل على الرتتيب يف املغاين، واالعتبار مبع واأللفاظاملعاين 

ومن كل هذا فهوا يركز على املعاين النحوية ويتشدد يف املسألة النحوية وهو . مبعرفة العبارات نفسها

هو املستخرج هلا، وهو املعيار  واألغراضمهدة فهم كتاب اهللا، فاملعاين مغلفة حىت يفتحها النحو، 

ال يكون النظم فيها ضما وال موقع موقعا، حىت الذي يعرفها على صحيح الكالم من سقيمها، و 

فجعلت تتبع بعضها بعضا من غري  ألفاظيكون قد توخي فيها معاين النحو، وأنك أن عمدت إىل 

بعض ليس   إىلوحال التكلم يف ضم بعضها . أن توخي معاين مل تكن صنعت شيئا تدعى به مؤلفا

، ويف موقع األصباغكما تتخري   األلفاظري البعض، بل ال بد من خت إىلكحال ضم اإلبرسيم ببعضه 

وأنك وان عمدت . يقرن معاين النحو بأ�ا هب انسج والنظم وهي املعىن، فغيا�ا غياب للمعىن آخر

توخي فيها معاين النحو صنعت احملو مل تكن  أنفجعلت تتبع بغضها بعضا من غري  ألفاظ إىل

 أنصنع على اجلملة صنعيا، ومل يتصور  أوا صنعت شيئا تدعى به مؤلفا، وتشبه معه مبن عمل نسج

 .وتنسيق دالال�ا، وتالقي معانيها مبا تقدم عليه من انتقاء معاين النحو". تكون قد ختريت هلا املوقع

عبد القاهر صرف كل جهده من أجل الدفاع عن العالقات النحوية  أن: ال فصاحة للفظه المفرد -

بعض سابقيه الذين اعتدوا جبمال اللفظة، فال يرى مجاال للفظه  أقوالاليت تفييدها يف اجلمل، وينكر 

 أونقده للنصوص على بيان نواحي احلسن  أقامخارج نظمها، ويكون قد انفراد �ذا الرأيني ولذلك 

لنفس اللفظة اليت تعجبك يف  أمثلةالعالقات النحوية وما يفيده من معىن، ويسوق  أساسالقبح على 

  :يف بيت البحرتي )عاالخد ( مكان مثل كلمة

  .اخدعيواحقت من رق املطامع **** واين، وان بلغيت شرف الغىن 

  :التمام أيبوال نعجبك يف بيت     
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  .من خرقك األناماضججت هذا ****  فقد خدعيكيا دهر قد ا

جمردة،  ألفاظال تتفاعل من حيث هي  األلفاظ أنفقد اتضح اتضاحًا ال يدع جماال للشك، 

تثبت هلا الفضيلة من مالءمة معىن اللفظة ملعىن اليت يلبها  األلفاظوال من حيث هي كلم مفردة، وان 

ال يعطي حدق اللغة، ) اجلانب املعجمي(املفرد  األلفاظتفهم  أنومن هنا ميكنها . التعلق اإلفادة

الفصاحة ال  أناعلم " لاملغرفة ضم هذه الكلمات على منوال ونسج قابل للعق إىلبقدرة ما يعود 

وملاذا ال تظهر فصاحة " تظهر يف الكالم بالضم على طريقة خمصوصة وإمناالكلم  أفرادتظهر يف 

غري ما متكن يف ضمها والفروق اليت تؤديها من موقع ألخر  األلفاظمفردا الن املزية ال متكن يف ذات 

اللغة، ولكن اوجبناها  إىلجوه فنستند مل نوجب املزية من اجل العلم بأنفس الفروق والو  أنااعلم "

تضع فيها، فليس الفصل للعلم بان الواو للجمع والفاء للتعقيب بغري  أنللعلم مبواضعها ومبا ينبغي 

حتسن  أننظمت والفت رسالة  إذالكدا، الن يأيت لك  وإذاتراخ ومث له بشرط الرتاخي، وان لكذا 

 .التخيري وان تعرف لكل من ذلك موقعه

إن اللفظ واملعىن من القضايا اليت شغلت بال العلماء السابقني،  :م واللفظ والمعنىالنظ -

 وأقاماجلهة اللفظ،  إىلالعناية التامة ودرسوا اللفظ مستقال عن املعىن، وبعضهم احناز  أولوهاوقد 

 ادةوإعولكن عبد القاهر اجلرجاين ناقش املسألة . ، وبعضهم رأى تعانق اللفظ باملعىنوأدلةحججا 

الداء  أنوأعلم "جهة اللفظ  إىلالنظر فثار ضد الذين فصلوا بني اللفظ واملعىن وضد املنحازين 

أمره يف هذا الباب غلط من قد الشعراء مبعناه واقل االحتفال باللفظ وجعل ال  أعياالدوري والذي 

ال عىن؟ وهل الكالم إاللفظ لوال امل ما يف: هو أعطى إال ما فصل عن املعىن يقول إىليعطيه من املزية 

دبا واشتمل على تشبيه غريب حىت يكون قد يكون قد أودع حكمة وأمبعناه؟ فأنت تراه ال يقدم شعرا 

كد على أن االعتبار يف ؤ نراه ي أخرويف موضع . كد على الثنائية اللفظ واملعىنؤ وهنا نراه ي. "ومعىن نادر

جاءين : يقول أنعرف البدوي الفرق بني  فإذا" العباراتهذا ا�ال مبعرفة مدلول العبارات ال مبعرفة 

راكبا كانت عبارة النحويني فيه  :قد جاءين زيد الراكب، مل يضره إال يعرف انه قال: زيد راكبا، وبني

زيد منطلق : وإذا قال الراكب انه صفة جارية على زيد وإذا عرفت من قوله. ن يقولوا يف راكب حالأ
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وإذا ضربه ليتأدب مل يضربه . نسمي زايدا مبتدأ أنطلق خربه، مل يضره إال يعلم زيدا خمرب عنه، ومن أن

 إالتأديبا له، أن املعىن يف التأديب انه عرفه من الظرب، وأنه ضربه لتأديب مل يضربه ليتأدب مل يضربه 

عربة فيها يف علما أن السامع يعلم العبارات اليت تأديته، وإمنا ال. (1)"نسمي التأديب مفعوال له أنيلم 

املزية  أن، وهذا دليل على األلفاظتتزايد  وإمنااملعاين ال تتزايد  أن، وهكذا نرى أدائهاترتيبها وحسن 

يتكلم به،  أنالعاقل يرتب يف نفسه ما يريد  أن: يقول الناس قاطبة: "أخررجعنا موضع  إذا. يف النظم

) زيد( فيجعله خربا عن) ضرب( قوله ىلإمل جند لذلك معىن سوى انه يقصد  أنفسنا إىلرجعنا  إذا

 هزمان )يوم اجلمعة(وجيعل ) عمرو( وجيعل) عمر( الذي اخرب بوقوعه منه واقعا على) الضرب( وجيعل

ضرب زيدا يوم اجلمعة : غرضه الذي فعل الضرب من اجله، فيقول) التأديب( الذي وقع فيه وجيعل

تأديبا له، وهذا كما ترى توخي معاين النحو فيما بني املعاين هذا الكلم وتبني من هنا ان النظم الكلم 

 األلفاظ أنومن هنا نعلم . وترتبها على حسب ترتيب املعاين يف النفس األلفاظ آثارهي اليت تقتضي 

  .أفادتخلت من معانيها ملا لو 

اللغة عند عبد القاهر هي املنطق والعقل واملعاين : النظم والجانب العقلي والنفسي -

 املتصور يف الذهن، بل هي العالقات القائمة بني املتكلم واملخاطب ويف ذهن كل واحد منهما

يكون ترتيب يف شيء حىت اجلملة األمر أنه ال " والنظم يقوم على الروية والتفكري). عرف/اصطالح(

 أوالصورة وصفة أن مل يقدم فيه ما قدم، ومل يؤخر ما أخر وبدئ بالذي ثين،  إىليكون هناك قصد 

  . (2)"ثين بالذي ثلث به مل حتصل لك تلك الصورة وتلك الصفة

ومن خالل هذا نعلم أن الفكرة ـوال، مث النطق ثانيا، واالعتبار يكون حبال الواضع للكالم 

 ياجلانب العقلي هو اهلمدة يف باب النظم ألنه يؤخ أنومن هنا نرى . ف له باالعتبار السامعواملؤل

املعقول واملنطقي من قواعد واستعماالت اللغة، وبذلك يصحل ترتيب الكلمات وتعلقها، وكل خمالفة 

كالم   إىلباملعىن والغرض، وقد يؤدي ذلك  إخاللالكلمات ملواضعها املناسب هلا فساد، والفساد 

 أنفكل كلمة هلا عشا املناسب هلا والذي نبتت فيه فال ميكنها . حمال، أو تشويش بني الكلمات

                                                   
  .256ـ دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، ص )1(
  .284ـ دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، ص )2(
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منشد الشعر ليس قائله، وليس حمتذييه؛ ألنه لو كان  أنمنثل لذلك من  أنوميكن . تعيش خارجه

والشيء  .مبثل القرآن مهما كان فهمه ملعناه أتيامتحديا ال صبح قائل شعر، وقارئ القرآن ليس 

ولذا نرى بعدا يف هذا ا�ال يقوم على الفكر والرتتيب . ينسب الصاحبة من جهة الصنعة والعمل

فال نظم دون وجوه . وتصوير املعين يف الذهن والنفس قبل ترتبها وجعلها متعددة يف بنيات سطحية

  .فكر وال كالم دون سبق الفكر

املبتدأ الذي = اإلسنادوجود عملية  إن معاين الكلمات تقتضي :التأليف بطرق التعلق -

عبد القاهر  أقامالفاعل وعلى هذا التعليق  إىلوالفعل حيتاج . يقتضي وجود اخلرب، والعكس صحيح

اجلرجاين منهجية يف توخي معاين النحو، بعدما استوعب الفكرة من سابقيه فانتقدها، وختري الصاحل 

 وإمجاعهمن النظم وتفخيم قدره، والتنويه بذكره، العلماء تعظيم شأ أطباقوقد علمت "منها ملذهبة 

   .(1)"ال فضل مع عدمه أن

بني الكلم من عالقات  وأحكامهومن هنا نراه يعد النحو هو النظم، وبه تتوخي معاين النحو 

تكون  أنمبجرد املناسب الفعلية القياسية، بل البد  إثبا�االلغوية ال ميكن  أحكاموهذه العالقات هي 

الذين  أولئكومن هنا ال يقر بقول . يف االستعماالت اللغوية العامة واخلاصة وما مييله التعليق واملنطق

 إىلواستعمال، كما خالف اجلاحظ فلم ينظر  الوضعاللغة هي  أنباعتبار قل وال تقل : يقولون

د يكون ذلك على السبك وق إالالشعر على انه صناعة وجنس من التصوير الن الصناعة ال تتطلب 

التأليف بطرق  أننقول  أنويصبح . حساب املعىن، فأحيانا يطغي الشكل هي التعليق بني الكلم

التعليق تنظمها معطيات داخل اجلملة بشكل تام متكامل ليحصل النظام اللغوي، ويكون �ذا 

  :الرتتيب

ليد ملأثور ومستعمل كالم وهو التصوير الذهين القائم على التق: أوالترتيب المعاني في النفس  -1

هو تواليها يف النطق فقط، وليس نظمها مبقتضى عن املعىن وال الناظم هلا مبقطف يف "، العرب

يسمى هذا مبستوى  أنوميكن ...." يتحرى يف نظمه هلا ما حتراه أنذلك رمسا من العقل اقتضى 

                                                   
  .8ـ  دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، ص )1(
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املفرد، فال من املستوى  ال معىن له وال فصاحة للفظ األولوان هذا املستوى  .التفكري اللغوي

 .الثاين

نظم احلروف هو تواليها يف النطق  :وما تؤديه من معاني واأللفاظالتعليق بين الصوات  -2

يسمى مبستوى معاين الكلم املفرد، فال معىن له دون املستوى  أنمبقتضى عن املعىن، وميكن 

بعض  إىلمعانيها يف أنفسها، ولكن الن يضم بعضها  مل توضح لتعرف �ا األلفاظإن . الثالث

  .(1)فيعرف فيها بينها على شريف

البدع ال  أوفصاحة الكلمة حيددها النظم والرتكيب الذي يتسع بفعل املتكلم : ترتيب الكلم -3

اللغة، مل  األوضاعاملفردة اليت هي  األلفاظ. ".... بفعل واضح اللغة، وهذا هو املستوى الثالث

بعض فيعرف فيما بينها  إىلح لتعرف معانيها يف أنفسها، ولكن الن يضم بعضها البعض توض

وعلى هذا املستوى نرى عبد القاهر يؤكد على النظم الصحيح الذي تتدخل فيه تقنيات ". فوائد

املعاين وترتيبها على حسب ترتيب املعاين يف  أثارعقلية لنسخ القول، وألنك تقتفي يف نظمها 

تضع   أن إالليس النظم  إنواعلم " و نظم يعترب فيه حال املنظوم بعضه مع بعضالنفس، فه

وتعرف مناهجه اليت �جت  وأصولهكالمك الوضع الذي يقتديه علم النحو، وتعمل على قوانينه 

 .(2)"ك فال ختل بشْي منهاعنها، وحتفظ الرسوم اليت رمست ل فال تزيغ

يتعلق الفكر مبعاين  أنال يتصور " يقيد معاين النحووهو مستوى رابع : معاني النحو اعتماد -4

يتفكر متفكر يف  أنفال يقوم يف وهم، وال يصبح يف عقل . وجمرد عن معاين النحو أفرادالكلم 

أعمال يريد  أنمن غري ) اسم(يتفكر يف  أنوال ) اسم( يف أعمالهيريد  أنمن غري ) فعل( معىن

يريد  أنمثل  األحكاميريد منه حكما سوى ذلك من  وأمفعوال،  أوفيه وجعله فاعال له ) فعل(

 .ما شاكل ذلك أوحاال  أوصفة  أوخرب  أوجعله مبتدأ 

عن مواضعها وضعها  أجزاءهشئت، وازل  الكالمترى ذلك عيانا فاعمد  أن أردتوان ترى 

من / ومنزل قفا نبك من كرى حبيب: وضعا يتمتع معه دخول شيء من معاين النحو فيها فقل يف

                                                   
  .418ـ  املرجع نفسه، ص )1(
  .55ـ  دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، ص  )2(



68 
 

هذا املستويات مجيعها ال  أنونالحظ . نبك منزل، مث انظر هل يتعلق منك فكر مبعىن كل منها

 تستقل عن بعضها البعض، بقدرة ما تتكاتف يف استعمال مستويات اخلطاب يف بنيته املباشرة

  ).العميقة(يف بنيته غري املباشرة  أو) السطحية(

 أتتد القاهر اجلرجاين ملفهوم النظم اليت نستخلص الركائز الكربى اليت وضعها عب أنوميكن 

مثارها بعد خالف دام مخسة قرون، فكانت والدة النظرية سهلة؛ بعدما مجع معاملها من خالل البيان 

عمر الشيباين، وشعراء  أيب، مثل األلفاظعلى املعاين ال  أمره مبدأالعريب، هذا البيان الذي قصر يف 

قبيحة، فمنهم من قدم  أو يبالون بالكلمة إذا كانت خشنة مستنكرة الصنعة، وهؤالء طلبوا املعاين، ومل

باملعرض أو الثوب للجارية احلسناء، اليت تزداد حسنا يف  األلفاظوذلك يشبهون " املعىن على اللفظ

بعض املعارض دون بعض وكم من معىن حسن قد شني مبعارضة الذي ابرز فيه، وكم من معرض 

هذا جاء عبد القاهر اجلرجاين يف الوقت الذي مل  وإمام، ألبسةيح حسن قد ابتدال على معىن قب

باختالف  األلفاظ، فنعين بشرح دالالت أخرى أفكارحسم املعركة بني اللفظ واملعىن، جاء حامال 

ائتلفت مع جار�ا فها �دف اله هذه  إذا إالمواقعها يف اجلمل، واهتم بالرتكيب؛ أل�ا ال تفيد 

نظمه وسبيل املعاين النحوية سبيل  إىلواملزية يف الكالم تعود .  ذات النصالكلمات يف اجلمل يف

اليت تعمل منها الصور والنقوش فرتى ذلك قائما على التخري والتدبر يف املواقع واملقادير  األصباغ

طالوة  أنويؤكد يف أكثر من موقع على . وكيفية املزح والرتتيب، ليأيت النقش عجيبا والصورة رائعة

تأليف الصورة املرادة، وعلى هذا  إىلمقرونة حبسن للنظم فهي ال حمالة تفيد املعىن فتؤدي  لفاظاأل

فاحلسن للنظم من حيث تصويره للمعىن، أو للصورة من حيث هي مدلول عليها يف اللفظ، وهكذا  

توخي  إىلكله يستدعي تآزر اجلمل املتآلفة على املعىن لتحقق احلسن الذي حيمله النظم، وينتهي 

وهكذا عمل عبد القاهر اجلرجاين على حل مشكل اللفظ واملعىن . وضع الكالم على املعاين النحوية

حمدودة لنظرية النظم اليت عرفت فيها  مبادئوجيسد . من خالل انتصار اىل النظم وفق طرائق النحو

  :العامة أركا�اوهذه هي . بعد بامسه

 .النظم هو التأليف وسبيل التصوير والصياغة )1
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 .النظم ليس يف اللفظة املفرد )2

 .النظم ليس يف اللفظ، او املعىن يستقل كل عن االخر )3

 .النظم هو التعليق )4

 .النظم هو توخي معاين النحو )5

القرين على اللغة باعتبارها  اإلعجازركز عبد القاهر اجلرجاين يف حديثه عن : القرآن إعجاز

غاية ووسيلة، وليس هذا ناتج عن رغبة يف درس اللغة دون خلفيات خارجة عنها، بل هو ناتج عن 

، كما يناشد الذوق البالغي وأسرارهالقرآن، فرتاه يعمل فكرة يف دقائق النظم  اإلعجازتصوير ملوضوع 

على املعاين اليت تتطلب العلم بأوضاع  الدالالت أنواع، ويقف موقفا واضحا من اإلعجازإلدراك 

الفصاحة يف مزايا النظم وليست يف الصواب وجهارة الصوت واالنطالق  أنويركز دائما على . اللغة

 اإلعجازيف القول واستعمال الغريب الوحشي، كما التفاضل يف الطريقة والنهج عليه، و�ذا كان 

مل يألفها العرب، بل يف النسق اللغوي الذي خيضع  اليت األلفاظالقرآين عنده ليس يف الوزن او يف 

  .الذي هو مسة من مسات القرآن اإلعجازملنطق اللغة، ومن يعد النظم جيهل 

تضع كالمك الوضع الذي يقتضينه علم النحو، وتعمل على قوانينه  أن إالفليس النظم " ... 

اليت رمست لك، فال ختل بشيء  واصوله، وتعرف منهاجية اليت �جت فال تزيغ عنها، وحتفظ الرسوم

وميثل لذلك من . منها، وذلك ان ال نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غري انه يف وجوه كل باب وفروقه

     ).100: األنعام( َوَجَعُلوا لِلَِّه ُشرََكاَء اجلِْنَّ : بالغه التقدمي يف قوله تعاىل

الوجه الذي هو عليه ال يشكل، وحىت ال حيتاج يف  إالن الرتكيب إذا كان ال حيتمل نرى أ

لتقدمي شركاء حسناء وروعة ومأخذا من القلوب، ال شيئا منه أن  أنليس خباف "لعلم بأن ذلك حقه 

والسبب يف ذلك هو ان لتقدمي فائدة شريفة ومعىن جليال . جعلوا اجلن شركاء اهللا: أنت أخرت فقلت

جعلوا اجلن شركاء وعبدهم  أ�موان كنا نرى مجلة املعىن وحمصوله،  اأنبيانه . مع التأخري إليهال سبيل 

يف  إعجازوهكذا يكون . مع اهللا تعاىل، وكان هذا املعىن حيصل مع التأخري حصوله مع التقدمي

العلم �ا الروية والفكرة، ولطائف  وأسرارالفصاحة والبالغة والرباعة يف النظم الذي حيتوي على دقائق 
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ودلوا عليها وكشف هلم عنها ورفعت  إليها، وخصائص معان ينفر �ا قوم قد هدوا مسقاة العقل

يفضل بعضه بعضا، وان  أنعرضت املزية يف الكالم ووجب  إنالسبب يف  وإمنااحلجب بينهم وبينها، 

 أن إىل، اإلعجاز إىل األمريبعد الشأو يف ذلك ومتتد الغاية ويعلو املرتقى ويعز املطلب حىت ينتهي 

غري معروفة وفق املفردة، وال تعلق اللفظ  أساليبوهكذا يظهر العرب بتوظيف . رج عن طوق البشرخي

 َوِقيَل يَاأَْرُض ابـَْلِعي َماَءِك َويَاَمسَاءُ : قال تعاىل ،من حيث هو الصوت مسموع وحروف متتالية نطقا

، )44: هود( أَْقِلِعي َوِغيَض اْلَماُء َوُقِضَي اْألَْمُر َواْستَـَوْت َعَلى اجلُْوِديِّ َوِقيَل بـُْعًدا لِْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ 

ارتباط   إىلبسبب املزايا الظاهرة والفضائل القاهرة اليت ترجع  اإلعجازهذه اآلية الكرمية يتجلى منها 

 وأفردت أخوا�امن بني  أخذتهل ترى لفظه منها حبيث لو  كلما�ا بعضها البعض ببعض، تأمل

 أنواعتربها وحدها من غري ) ابلعي: (ألدت من الفصاحة ما تؤديه وعي يف مكا�ا من اآلية؟ قل

 أنوكيف بالشك يف ذلك ومعلوم . مقبلها واىل ما بعدها، وكذلك فاعترب سائر ما يليها إىلتنتظر 

ارض، مث  أيتهاحنو يا) أي( دون) بيا( كان النداء  أنمث أمرت مث يف  ،األرضنودي  أنالعظمة يف  مبدأ

مبا شأ�ا نداء  وأمراهااتبع نداء ألرض  أنابلعي املاء، مث : يقال أنالكاف دون  إىلاملاء  إضافة

الدالة على ) فعل( وغيض املاء، فجاء الفعل على صيغة: قيل أنكذلك مبا خيصها، مث   وأمرهاالسماء 

مث ذكر ما ) األمروقضي (، وقدرته قادره، مث تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعاىل أمربأمر  إال انه مل يغض

افرتى . يف الفاحتة) بقيل( يف اخلامتة) قيل( هو شرط الفخامة والداللة على عظم الشأن، مث مقابلة

من  روعة، وحتضرك عند تصورها هيبة حتيط بالنفس اإلعجازلشيء من هذه اخلصائص اليت متلؤك ب

عند عبد القاهر  اإلعجاز أن إىلوهكذا خنلص . تعلقها باللفظ من االتساق العجيب أقطارهاهذه 

التعليق بين عجاز القرآين الذي ال خيرج عن مرعاه اجلرجاين هو يف االعتماد مرتكزات النظم يف اإل

القران يتمثل يف  اإلعجاز، وانطالقا من منحاه اللغوية يرى وما تؤديه من معاني واأللفاظ األصوات

يظهر  اإلعجازولكن مقتضى . نظم احلروف وتواليها يف النطق مبقتضى عن املعىن املألوف لدى عرب

جاءت على نسق واحد مراعية  أ�امن خالل ارتباط هذا الكلم بعضها ببعض ومبدأ العظمة فيها 
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وهي غري مألوفة لدى  اليت جاء �ا األساليبذلك تلك  إىلأضف . قواعد النحو مبألوف العرب لفظا

  .العرب، و�ا برهم وحتداهم

يف القوة التأثري  اإلعجاز�ذا املنهج يف ا�تمع بني طبيعة الفن البالغي للغة ولغة القران كان 

النحوية والبحث  األصولوهذا الطريقة كذلك استطاع عبد القاهر اجلرجاين استثمار . األثرلقوة 

 وأسرار اإلعجازدالئل ن خالل فنون القول، واستهدف بيان البالغي، فعمل على توسيع النحو م

 أدقيف التحكم يف  األشعريكما ساعد�ا ثقافة النحوية واملنحى . النظم إىل، وزد كل ذلك البالغة

وضع نظرية عميقة يف النظم عمادها العمل بأصول  إىلاملعاين الذي حتدثه تغري احلركات، كان يسعى 

    .تهالنحو العريب وفق خصوصيا

  :دراسات معاصرة لإلعجاز والبيان القرآني

امتاز العصر احلديث بظهور علماء كثريين، وباحثني عديدين، من األدباء والبيانيني، ومن 

يف ذلك العديد من  وأصدروا... املفكرين والدارسني واحمللِّلني، أقبلوا على القرآن، ووجَّهوا إليه نظرا�م

  .الكتب والدراسات، اليت حتدَّثوا فيها عن وجوِه اإلعجاز القرآين، وحلَّلوا فيها أساليب البيان فيه

وأضاف كثٌري منهم إضافات ملحوظة على ما قدمه السابقون، وكان هلذه اإلضافات   

  .عجاز فيهوالتحليالت دور كبري يف حسن تذوق القرآن، واإلعجاب بأسلوبه، وبيان سر اإل

  : دراسات الرافعي ودراز وسيد قطب

  :ومن أشهر الذين حتدثوا القرآن املعجز

من املعاصرين، " إعجاز القرآن"وهو أول من ألف كتابا يف : مصطفى صادق الرافعي - 1

  .وقدم فيه نظرات جيدة حول اإلعجاز

وفها، واجلمل احلروف وأصوا�ا، والكلمات وحر : ويرى أن مظاهر اإلعجاز يف القرآن ثالثة

  .وكلما�ا، وهي متكاملة يف إظهار إعجاز القرآن البياين
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هو من خرية العلماء األزهريني، الذين أحسنوا تذوق : الدكتور محمد عبد اهللا دراز - 2

  .األسلوب القرآين، وأحسنوا احلديث عن القرآن وإعجازه، وقدَّموا يف ذلك نظرات جديدة مفيدة

، حيث حدد فيه "نظرات جديدة يف القرآن: النبأ العظيم"القيم وألف يف ذلك كتابه الفريد 

  .معىن القرآن، وحدَّد مصدر القرآن

وملا حدد املصدر الرباين للقرآن توسع يف احلديث عن جوهر القرآن الدال على مصدره 

  .الرباين، حيث حتدَّث فيه عن أسلوب القرآين وبيانه

اإلعجاز اللغوي، واإلعجاز العلمي واإلعجاز : وهو يرى أن مظاهر اإلعجاز القرآين ثالثة

  .التشريعي اإلصالحي التهذييب االجتماعي

القرآن يف قطعٍة قطعة منه، : وعندما حتدث عن اإلعجاز اللغوي جعل احلديث يف أربع مراتب

  .والقرآن يف سورٍة سورة منه، والقرآن فيما بني السورِة والسورة، والقرآن يف مجلته

تور دراز تويف رمحه اهللا قبل إكمال مشروعه يف احلديث املفصَّل عن إعجاز ولكن اإلمام الدك

  .الذي هو كتاب عظيم حقا" النبأ العظيم"القرآن، ومل يكتب من ذلك إالَّ القليل يف 

مل يكتب سيد قطب كتابا خاصا يف إعجاز القرآن، ولكنه حتدث عنه يف : سيد قطب - 3

املطلق يف القرآن، ويوظف اإلعجاز دليال على املصدر أكثر من كتاب له، وهو يقول باإلعجاز 

  .الرباين للقرآن

ولسيد قطب حتليالت رائعة للبيان القرآين، وهو صاحب نظرية خاصة يف التعبري القرآين، هي 

وجعلها أساس عدة دراسات كان " التصوير الفين يف القرآن"واليت وضَّحها يف كتابه الفريد " التصوير"

، وسنتحدث عن هذه النظرية "مكتبة القرآن اجلديدة"لل فيها البيان القرآين، أمساها ينوي إصدارها، حي

  .يف فصل قادم إن شاء اهللا
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ونظرات " يف ظالل القرآن"ولسيد قطب حتليالت بيانية لبعض اآليات يف تفسريه الرائد 

مقومات التصور "موضوعية يف اخلصائص العامة للقرآنه نفسه، سجلها يف تفسريه وكتبه األخرى، مثل 

  ".معامل يف الطريق"و" اإلسالمي

  :دراسات بنت الشاطئ والشعراوي والبدوي

الدكتورة بنت الشاطئ رمحها اهللا : -بنت الشاطئ –الدكتور عائشة عبد الرحمان  - 4   

، يف منهجه البياين متخصصة يف النظرات البيانية للقرآن، وهي تسري على خطى زوجها أمني اخلويل

  : األديب التحليلي ألسلوب القرآن، وأصدرت عدة دراسات إسالمية وقرآنية من أشهرها اثنان

أصدرت منه ثالثة أجزاء، وفسرت فيه بعض السور املتفرقة، تفسريًا بيانيًا ": التفسري البياين للقرآن"

  .حتليلياً 

، وهو من أجود كتب 1971قد أصدرته سنة و ": اإلعجاز البياين للقرآن ومسائل نافع بن األزرق"

  . اإلعجاز املعاصرة

  يف املعجزة والتحدي ووجوه إعجاز القرآن األول: وجعلت كتا�ا ثالثة مباحث

حديث عن اإلعجاز البياين، وهو أهم مباحث الكتاب، فصلت القول فيه يف : والثاني

الكلمة القرآنية، وسر التعبري القرآين، سرُّ احلرف القرآين، وسر : مظاهر اإلعجاز البياين الثالثة

  .!وقدمت يف نظرات وحتليالت رائعة مل تسبق إىل كثري منها

  .دراسة أدبية ملسائل نافع بن األزرق اليت وجهها إىل ابن عباس رضي اهللا عنهما: والثالث

حتدث الشيخ الشعراوي رمحه اهللا عن اإلعجاز : الشيخ محمد متولي الشعراوي - 5

قدم حتليالت بيانية لطيفة للتعبري القرآين، يف دروسه العامة يف التفسري واليت تقدر باملئات، القرآين، و 

، والقت قبوال عاليا عند املسلمني "الفيديو"، وهي مصورة على أشرطة "متلفزة"وكانت دروسا 

  .املعاصرين
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عجزة م"عن األشرطة، ونشر يف كتب عديدة من أشهرها كتاب " فرِّغَ "وبعض هذه الدروس 

  .الذي أصدرته مكتبة الرتاث اإلسالمي يف القاهرة" القرآن

أصدر دراستني بيانيتني حلَّل فيهما بالغة القرآن، وبنيَّ : الدكتور أحمد أحمد بدوي - 6

إعجازه البياين، والقت الدراستان انتشارًا عند الباحثني، وتعدان مرجعا من مراجع الدراسات 

والدراستان انتشارا عند الباحثني، وتعدان مرجعا من مراجع . قرآيناألكادميية اجلامعية للبيان ال

من بالغة القرآن، ومن إعجاز : والدراستان القيمتان مها. الدراسات األكادميية اجلامعية للبيان القرآين

  .القرآن البياين

  : دراسات عضيمة والسين والسامرائي

جبامعة األزهر، وقد أصدر دراسة  هو أستاذ النحو: الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة - 7

يف أحد عشر جملدا ضخما، واستغرق إعداد هذه " دراسات ألسلوب القرآن الكرمي"مطولة بعنوان 

  :وجعل دراسته ثالثة أقسام. الدراسات أكثر من ثالث وثالثني سنة

  .دراسة النحو يف القرآن، يف األجزاء الثالثة األوىل: القسم األول

  .ة الصرف يف القرآن، يف األجزاء األربعة التاليةدراس: القسم الثاين

  .دراسة أساليب البيان والبالغة يف القرآن، يف األجزاء األربعة األخرية: القسم الثالث

معجمًا حنويًا وصرفيًا "وقدم ملوسوعة عضيمة حممود شاكر، وأثىن عليها ثناء عظيماً، واعتربها 

  .قرآين واحدللقرآن، قام �ا عامل " وبيانياً بالغياً 

، قبل وفاته بأربع سنوات، رمحه 1981وصدرت موسوعة عظيمة املذكورة يف القاهرة عام 

  .اهللا، وال يستغين عنها أيُّ ناظٍر يف التعبري القرآين، دارٍس لبيانه وإعجازه

هو أستاذ البالغة والنقد يف جامعة األزهر، وقد أصدر : الدكتور عبد الفتاح الشين - 8

  .ن القرآيندراستني للبيا
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: عن علوم البالغة يف ضوء أساليب القرآن، وجعلها يف ثالثة كتب، هي: الدراسة األولى

املعاين عن ضوء أساليب القرآن، والبيان على ضوء أساليب القرآن، والبديع على ضوء أساليب 

  .القرآن

لبيان القرآين، قدم فيها حتليالت بيانية عالية ل: من أسرار التعبري القرآين: الدراسة الثانية

  .الفاصلة القرآنية، واختيار احلروف، وصفاء الكلمة، وبناء الرتاكيب: وأصدر منها أربعة كتب هي

  .ودراسات الدكتور الشني للتعبري القرآين لطيفة، ونظراته وحتليالته ممتعة، ال يستغىن عنها

صدر عدة أستاذ بطلية اآلداب جبامعة بغداد، أ: الدكتور فاضل صالح السامرائي - 9

معاين األبنية يف اللغة العربية، ومعاين : العريب، من أجودها كتابان قيمان مها" النحو"دراسات قيمة يف 

وهو عامل قرآين فاضل، ومتذوق جيد للتعبري القرآين، وحملل جيد لبيانه، يقدم . النحو، يف أربعة أجزاء

 .نظرات رائعة يف ذلك

التعبري القرآين، وبالغة : ليالته للبيان القرآين، هيوقد أصدر ثالثة كتب قيمة ورائعة يف حت

  .الكلمة يف التعبري القرآين، وملسات بيانية يف نصوص من التنزيل

  : دراسات المطعني والقيسي والمنجد

اليت تقدم �ا  –كان للدراسات اجلامعية األكادميية : الدراسات الجامعية األكاديمية - 10

جهد واضح يف حتليل البيان  -ة للحصول على املاجستري أو الدكتوراهأصحا�ا إىل اجلامعات العربي

  .القرآين، والكالم على إعجازه وقد أورد فيها أصحا�ا حتليالت قيمة، ونظرات ممتعة

واجليد يف هذه الدراسات أ�ا دراسات أكادميية مقومة، فالباحث له مشرف جامعي خمتص 

، وتناقش دراسته من قبل جمموعة من األساتذة املختصني -غالياً  –باملوضوع يوجهه ويتابع عمله 

  .باملوضوع، يوجهونه ُويَقوُِّموَن دراسته

وهذه الدراسات البيانية اجلامعية كثرية، نشري إىل ثالث دراسات قيمة، من أعالها وأفضلها 

  : وأجودها، هي
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العظيم املطعين، تقد �ا لنيل خصائص التعبري القرآين ومساته البالغية، للدكتور عبد : األولى

، وقد حصل �ا 1974درجة الدكتوراه يف البالغة والنقد، من كلية اللغة العربية جبامعة األزهر عام 

وطبعها أخريًا يف جملدين، ونشر�ا مكتبة . على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األوىل

  .1992وهبة يف القاهرة سنة 

عجاز يف تنوع الصيغ املشتقة من أصل لغوي واحد يف القرآن للدكتور عودة اهللا سر اإل: الثانية

منيع القيسي، تقدم �ا صاحبها لنيل درجة الدكتوراه من كلية اآلداب باجلامعة األردنية، وجعل 

  : الدكتور القيسي دراسته يف متهيد وثالثة فصول

  .يف وجوه إعجاز القرآن: التمهيد

  .صيغ األفعال املشتقة من أصل لغوي واحدتنوع : الفصل األول

  .تنوع صيغ املشتقات ذات األصل اللغوي الواحد: الفصل الثاني

  .تنوع صيغ املصادر الراجعة إىل أصل لغوي واحد: الفصل الثالث

، وهي دراسة قيمة، ذات قيمة بيانية 1996ونشرت الدراسة يف دار البشري يف عمان سنة   

  .ت يف غاية الدقة والروعةأدبية عالية، وفيها حتليال

الرتادف واالشرتاك والتضاد يف القرآن حملمد نور الدين املنجد، تقدم �ا صاحبها لنيل : الثالثة  

درجة املاجتسري من جامعة دمشق، وأجيزت بتقدير ممتاز، وقد نشر املنجد قسمني منها يف دار الفكر 

  : بدمشق

  .1997ية والتطبيق، سنة الرتادف يف القرآن بني النظر : األول بعنوان

  .1999املشرتك اللفظي يف القرآن بني النظرية والتطبيق، سنة : والثاين بعنوان

هذه متابعة سريعة جدا ملسرية إعجاز القرآن البياين التارخيية، رصدنا فيها احملطات يف تلك   

  .املسرية، منذ عهد الصحابة وحىت العصر احلاضر
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بياين فقط، ومل نوقف عند الذين حتدثوا عن وجوه اإلعجاز وكان رصدنا ملسرية اإلعجاز ال  

األخرى يف العصر احلاضر كاإلعجاز العلمي أو الغييب أو التشريعي، ألننا نقصر اإلعجاز على الوجه 

البياين، ونعترب الوجوه األخرى دالئل على مصدر القرآن الرباين، وليست وجوها لإلعجاز الذي كان 

  . الفصول القادمة إن شاء اهللابه التحدي، كما سنوضح يف

ولن تتوقف الدراسات حول القرآن وبيانه وإعجازه، وستصدر دراسات قادمة عديدة،   

وستبقى تصدر حىت قيام الساعة، وسيبقى القرآن جديدا ومعجزا، وكلما صدرت عنه دراسة كلما 

  !!ازداد جدًة ومجاال وروعة وإعجازا

   



78 
 

  اإلعجاز البياني في القرآن: األول الفصل

  اإلعجاز البياني هو موضوع التحدي: المبحث األول

  :االختالف في وجوه اإلعجاز

اختلف العلماء يف وجوه إعجاز القرآن، وكان هذا االختالف متأخرا بعد القرون اخلريية   

اإلعجاز، وإمنا حدث األوىل، مبعىن أنه مل خيتلف الصحابة والتابعون وتابعو التابعني يف وجوه 

  .وكان االختالف يف وجوه اإلعجاز يف العصر احلاضر أكثر. االختالف فيها بعد ذلك

من العلماء من اكتفى بالقول باإلعجاز البياين، ومنهم من أضاف له وجوهًا أخرى تتعلق   

التشريعي،  مبضامني القرآن وموضوعاته وحقائقه، فقال باإلعجاز العلمي، واإلعجاز الغييب، واإلعجاز

... واإلعجاز النفسي، واإلعجاز العددي، واإلعجاز الطيب، واإلعجاز املوسيقي، واإلعجاز احلركي

ومنهم من قال باإلعجاز بالصرفة، ومنهم من اعترب السنة معجزة كالقرآن، فقال باإلعجاز يف القرآن 

  .نوازداد اخللط يف موضوع اإلعجاز وحقيقته كثرياً يف هذا الزما !!والسنة

ملاذا كان : وازدادت املؤلفات كثرة، وصارت جتيب على أسئلة عديدة تتعلق باإلعجاز، مثل  

القرآن معجزا للبشر؟ وما هو وجه اإلعجاز الذي حتدى به القرآن الكفار؟ وما الذي طلبه منهم 

فعجزوا عنه؟ والتحدي موجه ملن؟ وهل هو يشمل غري العرب؟ وإذا كان يشملهم فما املطلوب 

؟ وهل التحدي مستمر للناس حىت قيام الساعة؟ وما هي الصلة بني التحدي واإلعجاز؟ وهل منهم

هناك وجوه لإلعجاز غري الوجه الذي كان به التحدي؟ وإذا مل يكن فيها حتد فكيف تعترب وجوها 

  لإلعجاز؟

" املدارس"وبسبب اختالف إجابات الباحثني والدارسني على هذه األسئلة وغريها اختلفت   

 دارسة اإلعجاز، وتعددت وجهات النظر حوله، وحصل خلط شديد وتداخل بني املعاين عجيب، يف

يف القدمي واحلديث، ووقع كثري من الدارسني واملتابعني يف لبس وحرية يف فهم اإلعجاز، وضاعت 

  !حقائق كثرية وسط هذا الركام الكبري الثقيل من االختالفات
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  :مظاهر التطور في فهم اإلعجاز

مظاهر التطور يف " رصد"ذا االختالف يف فهم اإلعجاز ويف حتديد وجوهه، يقودنا إىل وه  

لقد تطور فهم اإلعجاز يف التاريخ . فهم العلماء إلعجاز القرآن، ويف دراسته وعرضه وتوضيحه

  : اإلسالمي، ومر بثالث مراحل

  بوة محمد إعجاز القرآن دليل إلثبات المصدر الرباني للقرآن، ون: المرحلة األولى

وهذا هو أساس معىن اإلعجاز، ومبدأ الكالم حوله، وهذا ما يوحي به الفهم اللغوي   

، وهذا ما توحي به آيات التحدي األربعة يف القرآن، وما فهمه "اإلعجاز"واالصطالحي ملعىن 

  .الصحابة والتابعون يف نظر�م إلعجاز القرآن

ىل إثبات النبوة، وتقرير أن القرآن كالم اهللا، ومل يف هذه املرحلة وسيلة إ" إعجاز القرآن"كان   

  .يكن هدفا حبد ذاته

وبني الكفار حول إثبات أن القرآن كالم اهللا، وأنه هو رسول  فقد كانت املعركة بني النيب 

  .، وكان القرآن هو آيته العظمى، ودليله الواضح على نبوتهاهللا 

، وأ�م يقدرون على اإلتيان مبثله، حتداهم اهللا وملا زعم الكفار أن القرآن هو كالم الرسول   

  .بأن يأتوا حبديث مثل القرآن، وكانت املثلية املطلوبة مثلية بيانية، فعجز الكفار عن اإلتيان باملطلوب

ودل عجزهم يف هذه املرحلة دليال من دالئل عديدة على أن القرآن كالم اهللا، وأن حممداً هو   

  .رسول اهللا 

يف هذه املرحلة دليال من دالئل عديدة على أن القرآن كالم اهللا، وهذا هو  كان اإلعجاز  

  .اهلدف من النظرة لإلعجاز يف هذه املرحلة
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ومل . وكانت هذه املرحلة يف عصر الصحابة والتابعني وتابعي التابعني، حىت �اية القرن الثالث  

وال ليتوسعوا يف احلديث عن وجوهه،  يقف العلماء يف هذه املرحلة ليفصلوا القول يف معىن اإلعجاز،

  .وال ليجيبوا على األسئلة السابقة اليت أثريت حوله فيما بعد

جزءا من كل، ووسيلة إىل غاية، ميكن تقريرها يف " إعجاز القرآن"ويف هذه املرحلة كانت فكرة   

ة من الفصل وقد أشرنا إىل ذلك يف املباحث السابق. فقرات معدودة، وال يعدو حبثها صفحات قليلة

  ".املعاجزة والعجز واإلعجاز"األول، وبالذات مبحث 

  إعجاز القرآن دراسة للتعبير البياني القرآني: المرحلة الثانية

بدأت هذه املرحلة منذ مطلع القرن الرابع، و�ا انتقلت دراسة إعجاز القرآن من نظرات جمملة   

سيلة إىل غاية سامية، هي إثبات النبوة إىل دراسة مفصلة، وحتول النظر إىل اإلعجاز من كونه و 

  .واملصدر الرباين للقرآن، لتكون الدراسة غاية حبد ذا�ا

كانت الوقفة يف هذه املرحلة املتطورة أما التعبري القرآين نفسه، وأساليب البيان املعجز فيه،   

  .ومظاهر النظم الدقيق السامي فيه

، أو علم "أساليب البيان يف القرآن"، أو علم "البالغة القرآنية"ويف هذه املرحلة نشأ علم   

  ".النظم القرآين الرائع"

وكانت وقفة العلماء أمام البيان القرآين املعجزة متأنية بطيئة، وكانت حتليالت املتفوقني منهم   

  .رائعة بديعة، وكانت دراسا�م عديدة، بعضها قيم شيق ممتع

 - اليت سبقت اإلشارة إليها –ين يف رسالته ومن أوائل من ميثل هذه املرحلة اإلمام الرما  

اإلجياز، : اليت حتدث فيها عن عشرة من أقسام البالغة القرآنية، هي" النكت يف إعجاز القرآن"

  .والتشبيه، واالستعارة، والتالؤم، والفواصل، والتجانس، والتصريف، والتضمني، واملبالغة، والبيان
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. رة، ويورد عليها النماذج الرائعة من آيات القرآنوكان يشرح كل قسم من هذه األقسام العش  

يف بعض جوانبها، وكتاب الباقالين " بيان إعجاز القرآن"وميثل هذه املرحلة أيضا رسالة اخلطايب 

  ".إعجاز القرآن"

، وجداله املطول فيه "دالئل اإلعجاز"وخري ما ميثل هذه املرحلة كتاب عبد القاهر اجلرجاين   

، الذي يصح اعتباره دراسة منه للبالغة القرآنية، لذلك جعله متكامال مع  "رآينالنظم الق"إلثبات 

  ".أسرار البالغة"كتابه الثاين 

من كونه فكرة موجزة، وحقيقة " إعجاز القرآن"و�ذه الدراسات البيانية للبالغة القرآنية انتقل   

علم البيان "مستقال، امسه " علماء"رائعة، وحجة بالغة إلثبات النبوة ومصدر القرآن، إىل كونه 

أو النظم القرآين، أو التعبري القرآين أو البالغة القرآنية، على ما يف هذا العلم من تفصيل " القرآين

  .وتوضيح وتوسع وتطويل

وانتقال اإلعجاز يف هذه املرحلة من كونه وسيلة ليكون علما مستقال انتقاٌل مقبول؛ ألنه مل   

  ".املعاجزة والعجز واإلعجاز"حي، وال عن الثالثية املتالزمة خيرج عن معىن اإلعجاز االصطال

إن حتدي الكفار كان بالبيان القرآين، وهم عجزوا عن معارضة القرآن معارضة بيانية، وإن   

بيان القرآن هو مظهر إعجازه، وهذا البيان القرآين موسع مفصل منوع، لكن هذا البيان كله دليل 

إعجاز القرآن يف " روح"وهذه هي . ، وليس كالم أحٍد من البشرعلى أن هذا القرآن كالم اهللا

  .مرحلته الثانية

  إعجاز القرآن دراسة شاملة لدالئل مصدر القرآن: المرحلة الثالثة

تطورت دراسة إعجاز القرآن يف هذه املرحلة من كونه دراسة بيانية للتعبري القرآين، إىل دراسة    

  .شاملة لكافة دالئل مصدر القرآن، اليت تدل على أنه كالم اهللا، وحيه إىل رسوله 



82 
 

وهذه الدالئل قد تكون من تعبري القرآن البياين املعجز، وقد تكون من مضامني القرآن   

حقائقه، وقد تكون من أمور أخرى تتعلق بالقرآن ذاته، وقد وتكون من أمور أخرى وموضوعاته و 

  .خارج القرآن، كالسرية النبوية مثال

. هذه األدلة املختلفة اعتربت داخلة ضمن إعجاز القرآن، واعتربت من وجوه اإلعجاز فيه  

ال �ا الباقالين والرازي اخلطرية لإلعجاز يف املاضي، ق" النقلة"وقد بدأت إشارات جمملة إىل هذه 

ولكن هذه املرحلة توسعت كثريا يف العصر احلاضر، . والغزايل والقاضي عياض والسيوطي وغريهم

  ". إعجاز القرآن"وقال �ا معظم الذين حبثوا 

أصبحت اللفتات : القرآن يف هذه املرحلة اخلطرية من وجوه إعجازه" مضامني"أصبحت   

وأصبحت  !وأصبحت أخبار الغيب يف القرآن اإلعجاز الغييب !لعلميالعلمية يف القرآن اإلعجاز ا

  ...تشريعات القرآن السامية اإلعجاز التشريعي، وهكذا

وأغفل العلماء الذين أدخلوا هذه املضامني واحلقائق ضمن وجوه اإلعجاز معىن اإلعجاز   

ا أغفل هؤالء سياق كم  - الذي قررناه يف املبحث األول من الفصل السابق –اللغوي واالصطالحي 

املعاجزة والعجز : "آيات التحدي، والتالزم املرحلي يف معركة إثبات مصدر القرآن بني اخلطوات الثالثة

  ".واإلعجاز

كل دليل يدل على أن القرآن كالم   -الذين كثروا يف العصر احلاضر –عند هؤالء الدارسني   

  .اهللا، هو وجه من وجوه إعجاز القرآن

لواسعة اخلطرية لعلم اإلعجاز، الشاملة لعلم دالئل القرآن، التبس األمر كثريًا يف و�ذه النقلة ا  

" التحدي واملعاجزة والعز واإلعجاز"موضوع اإلعجاز، واختلطت احلقائق الكثرية، واختفت مسألة 

وسط هذا الركام الضخم من الدالالت املستنبطة من مضامني القرآن وموضوعاته، هذه املضامني اليت 

  !تكن مطلوبة يف حتدي الكافرين السابقني باعرتاف الدارسني أنفسهم مل
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وإنه قد آن األوان لنعود بإعجاز القرآن إىل املرحلة األوىل، والكالم ا�مل عنه، الذي حيقق   

  .الغاية القرآنية املتوخاة منه، كما كان يف القرون الثالثة األوىل

كان والبد من تفصيل القول يف اإلعجاز، فال مانع من الوقفة مع علم إعجاز القرآن   وإن  

  .باعتباره علما مستقال يبحث يف البيان القرآين املعجز، كما كان يف املرحلة الثانية

ما هو بعيد عن أصل معناه " إعجاز القرآن"أما أن نبقى خنلط احلقائق العلمية، وندخل على   

، وجنعله شامال جلميع الدالئل املوضوعية على مصدر القرآن، فهذا بعيد عن حقيقة ومفهومه وحقيقته

  .اإلعجاز اللغوية واالصطالحية والتارخيية واملوضوعية والقرآنية، البد أن نتوقف عنه

، ومها "دالئل مصدر القرآن الرباين"عن علم " إعجاز القرآن البياين"البد أن نفصل علم   

 -من العرب وغريهم به –فهم القرآن، وحسن الدعوة إليه، وإقناع اآلخرين علمان ضروريان حلسن 

دالئل مصدر "وكم خيطئ من جيعلون العلم الثاين  !جزء من الثاين" اإلعجاز البياين"لكن االول 

�ذا إىل حقيقة العلم " يسيئون"وكم  !جزءا من األول، ووجوها معاصرة من وجوه اإلعجاز" القرآن

  !من الفرع املتفرع عنه؟" جزءا"ومنذ مىت صار األصل األعم األمشل  !!قرآنوفكرة إعجاز ال

  :مضامين القرآن ليست موضوع التحدي

موضوع التحدي هو البيان القرآين، ألن الذي طلب من الكفار أن يأتوا مبثله هو البيان 

الفصل السابق،  القرآين، واملثلية يف التحدي هي مثلية بيانية، وقد أوضحنا هذا مفصال يف مباحث

وبالذات املبحث الثالث الذي خصصناه للحديث عن آيات التحدي يف القرآن، واستخراج دالالت 

  .منها

وهذا معناه أن مضامني القرآن وموضوعاته مل تكن موضوع التحدي، ومل تكن مطلوبة يف 

  .عجازالتحدي، ويرتتب على هذا أ�ا ال ارتباط هلا يف اإلعجاز، أي أ�ا ليست وجوها لإل
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نريد أن يفهم الدارسون والباحثون أنه ال إعجاز إال بعد العجز، وال عجز إال بعد التحدي 

املعاجزة "واملعاجزة، وال حتدي إال بعد دعوى وإنكار وإقامة حجة، ونرى ضرورة العودة لقراءة مبحث 

  .يف الفصل األول، لعدم نسيان هذه احلقيقة" والعجز واإلعجاز

لكفار أن يأتوا بعلم كالعلم الذي يف القرآن، وال بغيب كالغيب الذي يف مل يطلب اهللا من ا

وإمنا طلب منهم اإلتيان ببيان كالبيان الذي يف القرآن، ولو  ... القرآن، وال بتشريع كالذي يف القرآن

 ُسَورٍ  َعْشرِ بِ  فَْأُتوا ُقلْ  افْـتَـرَاهُ  يـَُقولُونَ  أَمْ : كان املعىن مكذوبا مفرتى، وهذا صريح يف قوله تعاىل

فأتوا بعشر سور مفرتيات يف املعىن واملضمون، لكنها مثل القرآن يف : أي). 13: هود( ...ِمْثِلهِ 

  .البيان والبالغة

يف القصص واألخبار ملا قال يف اآلية " الصدق التارخيي"لو كان مناط التحدي هو 

  ".مفرتيات"ملا قال يف اآلية  "الصدق العلمي أو التشريعي"ولو كان مناُط التحدي هو " مفرتيات"

من العلوم واألخبار والغيوب والتشريعات،  -عندما حتداهم –لقد أعفى القرآن العرب الكفار 

  !!وطالبهم بالبيان والبالغة والتعبري

  : سيد قطب ومحمود شاكر يوضحان ذلك

 بعض االستحواذ؟ هذا العرب على القرآن استحوذ كيف: "قال سيد قطب حول هذا املعىن

 للقرآن الفين النسق غري يذكر وبعضهم جييب، مث مجلة القرآن إىل ينظر القرآن، مزايا يف الباحثني

 يف كونية علوم ومن دقيق، تشريع من كامال، صار أن بعد موضوعاته من يستمدها أخرى، أسبابا

  .واإلنسان الكون خلق

 القالئل السور يف القول فما مكتمال، للقرآن املزية يثبت إمنا النحو هذا على البحث ولكن

  .القرآن؟ يف املتفرقة املزايا كل احلال بطبيعة جتمع وال علوم؟ وال غيب وال فيها تشريع ال اليت

 الغيبية، النبوءة وقبل احملكم، التشريع قبل »القرآن يف السحر منبع« عن نبحث أن إذن جيب

 الذي القرآن فقليل... كله هذا تشمل مكتملة، وحدة القرآن يصبح أن وقبل الكونية، العلوم وقبل
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 -ذلك مع - وكان بعد، فيما جاءت اليت األشياء هذه من جمردا كان األوىل، الدعوة أيام يف كان

  .1"...العرب تذوقه الذي األصيل النبع هذا على حمتويا

ويبني حممود شاكر أن بيان القرآن ونظمه هو الذي طولب العرب بتذوقه ملعرفة إعجاز 

 الغيب أنباء ومن السالفة، األمم عن األخبار حقائق من مجلة، القرآن يف ما أن ثبت"و�ذا القرآن، 

 القرون بعد إال الكون أسرار من العامل يعرفه مل ما على الدالالت عجائب ومن التشريع، دقائق ومن

 وتنزيله نظمه يف يستبينوا أن وهو العرب، به طولب الذي عن مبعزل ذلك كل تنزيله، من املتطاولة

  . العاملني رب كالم بأنه القضاء حيسم وجه من وبيا�م، البشر نظم من انفكاكه

 يؤمنوا بأن مطالبني كانوا الدليل، �ذا العاملني رب كالم أنه أقروا إذا فإ�م :زائد معىن وهاهنا

 أسرار على الدالالت وعجائب التشريع، ودقائق الغيب، وأنباء األمم، أخبار من به فيه جاء ما بأن

  .2..."فيه ريب ال حق كله هو الكون،

 إن: "ملالك ابن نيب" الظاهرة القرآنية"ويقرر حممود شاكر يف موضوع آخر من مقدمته لكتاب 

 هو مفرتيات، مثله سور بعشر أو مبثله، اإلتيان من به طولبوا ما أن يدركون كانوا به حتداهم الذين

  .البشر بيان جنس من خارج أنه أنفسهم يف جيدون الذي البيان، من الضرب هذا

 افرتاءه يستطيعون مبا يأتوا أن بل ملعانيه، مطابقا مبثله اإلتيان به يقصد مل التحدي هذا وإن

  .البشر نفوس يف يعتلج مما غرض، أو معىن كل من واختالقه،

 خلقه، يف اهللا آيات عجائب ومن التشريع، دقائق ومن الغيب، مكنون من القرآن يف ما وإن

 على دليالً  يعد كله ذلك من فيه ما وإن.... اإلعجاز إىل املفضي التحدي هذا عن مبعزل ذلك كل

 املباينة �ذه وأنه وبيا�م، البشر لنظم مباين وبيانه نظمه أن على يدل ال ولكنه تعاىل، اهللا عند من أنه

  .)3("...مثلهم بشر كالم ال العاملني، رب كالم

                                                   
  .باختصار 16-15التصوير الفين يف القرآن، ص  - 1
  .28مقدمة الظاهرة القرآنية، ص  - 2

  .31- 30املرجع السابق، ص  - )3(
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  : زرزور يوضح األمروالدكتور عدنان 

ونضيف إىل كالم األستاذين سيد قطب وحممود شاكر رمحهما اهللا كالما رائعا حول نفس   

 لكالم مباينا القرآن صار ومب حقيقته، وما وجهه، ما اإلعجاز هذا: "املوضوع للدكتور عدنان زرزور

 باألمور تتصل موضوعية خبصائص أم صرف؟ بياين وجه من الكالم هلذا مباينا صار العرب؟ هل

 -كان من كائنا -أحد وسع يف يكن مل واليت الكرمي، القرآن �ا جاء اليت األخرى والتشريعية الغيبية

  .)")1حممد  فيه وجد الذي كالظرف وظرف كمكة، بلد يف �ا يأيت أن

 - وهو املراد من اإلعجاز عند اإلطالق بالطبع –إن اإلعجاز الذي وقع به التحدي : ويقول  

 .كان وجهه بيانيا صرفا

وهذا معناه أننا ال نتحدى العامل يف العصر احلاضر مبضامني القرآن، مبعىن أننا ال نطالبهم أن   

  .يقدموا لنا مضامني كمضامني القرآن، وموضوعات كموضوعاته

كية كان بالبيان، وكان موجها إىل وقد ذهب بعض العلماء إىل أن التحدي يف السور امل  

لكن التحدي قي سورة البقرة املدنية  - وهذا صحيح –العرب، وكانت املثلية املطلوبة مثلية بيانية 

للناس مجيعا عربا وعجما، وأنه ليس حتديا بالبيان وحده، وإمنا هو حتد عام بكل ما يف القرآن، ألنه 

  !!موجه للناس مجيعا

من العلماء املعاصرين أن التحدي املوجه لغري العرب اآلن إمنا هو حتد  ومعىن كالم هذا الفريق  

  !!مبضامني القرآن وحقائقه وموضوعاته

مسألة إعجاز القرآن ونبطلها " نـَْنِسفَ "وهذا كالم خطري جدا، وإذ قلنا به خنشى أن   

الذين قالوا �ا مل  إعجاز القرآن، وأن العلماء" إبطال"إننا نرى أن القول �ا يؤدي إىل ... ونلغيها

  !!وإمنا قالوا حبسن نية ومسو مقصد !يلحظوا نتائجها اخلطرية، وأثارها املدمرة لإلعجاز

                                                   
  .153مدخل إىل تفسري القرآن وعلومه، للدكتور عدنان زرزور، ص  - )1(
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واعتربوها أحد " اإلعجاز العلمي"مسوها  اليت !يف القرآن" اللفتات العلمية"ولنأخذ مسألة   

هل يصلح أن نتحدى العامل اآلن باللفتات . وجوه اإلعجاز، واعتربوها من وجوه التحدي للناس

  العلمية يف القرآن؟

  .ألننا ال نطلب منهم اإلتيان مبثله

  ما معىن أن نتحدى العامل باللفتات العلمية يف القرآن؟  

ألن هذا هو معىن  !يان بعلم مثل العلم الذي يف القرآناملعىن هو أن نطلب منهم اإلت  

التحدي، وهذا هو مفهوم التحدي يف القرآن، ألن اهللا يف كل آيات التحدي كان يطلب منهم 

  .- كما سبق أن أوضحنا  –اإلتيان مبثل القرآن 

فنحن عندما نتحدى غري العرب اآلن بالعلم القرآين، نطلب منهم اإلتيان بعلم مثل العلم   

إ�م سيقدمونه  !وعندما نطلب من علماء العامل تقدمي ذلك، هل يقدمونه أم يعجزون عنه؟. القرآين

  !ولن يعجزوا عنه

، وعندهم خمتربات علمية، جيرون فيها الكثري من التجارب، وعندهم "جتريبيون"أل�م علماء   

    !لوبخربة علمية، وميلكون خلفية وثقافة علمية، كل هذا ميكنهم من تقدمي املط

وعندما يقدمون املطلوب منهم وال يعجزون عنه، سينجحون يف التحدي، و�ذا ال يكون القرآن 

  .باملثال يتضح املقال !!معجزا هلم، و�ذا يبطل إعجاز القرآن

 بُُطونِ  ِيف  َخيُْلُقُكمْ : قال اهللا يف القرآن عن اجلنني يف بطن أمه: نقول لعلماء العامل اآلن  

أخرب اهللا : وعندما نفسِّر هلم اآلية هلم). 6: الزمر( َثَالثٍ  ظُُلَماتٍ  ِيف  َخْلقٍ  بـَْعدِ  ِمنْ  َخْلًقا أُمََّهاِتُكمْ 

  .أن اجلنني يف رحم أمه يكون يف ظلمات ثالث

نتحداكم يا علماء : هذا إعجاز علمي يف القرآن؛ ومعىن أنه إعجاز علمي: هلم ونقول  

هاتوا وأرونا الظلمات الثالث اليت تلففي : أي !االختصاص يف الطب، هاتوا علما مثل الذي يف اآلية

  !!بطن أمه
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عندما نتحداهم بذلك، فهل يأتون باملطلوب أم يعجزون عنه؟ إ�م سيأتوننا باملطلوب، ولن   

  !!عجزوا عنهي

لقد اكتشفنا يف علمنا التجرييب هذه الظلمات الثالث، وعرفناها وصورناها داخل : سيقولون  

الغشاء األمنيوسي، والغشاء املشيمي، والغشاء الساقط الذي : الرحم؛ وهي ثالثة أغشية تلُف اجلنني

  !!يسقط مع املولود

وهذا معناه أيضا أن القرآن غري  !موهذا معناه أ�م جنحوا يف التحدي، وقدموا املطلوب منه  

  !!وهذا إبطال إلعجاز القرآن !معجز هلم

وإن مضامني القرآن وعلومه ليست  !لن نتحدى العامل اآلن بالعلم القرآين: هذا معىن قولنا  

  !موضوع التحدي، ال يف املاضي، وال يف احلاضر، وال يف املستقبل

  عناصر البيان القرآني المعجز: المبحث الثاني

  : اإلنسان والبيان واللغة العربية الشاعرة

 َخَلقَ ) 2( اْلُقْرآنَ  َعلَّمَ ) 1( الرَّْمحَنُ : امنت اهللا على اإلنسان بأن علَّمه البيان، فقال تعاىل  

ْنَسانَ  هو النطق والكالم، وهو من أظهر نعم اهللا  والبيان). 4-1: الرمحن( )4( اْلبَـَيانَ  َعلََّمهُ ) 3( اْإلِ

  .على اإلنسان، ألنه ضروري له ليعيش حياته، وحيقق اخلالفة على وجه األرض

... اإلنسان ينطق ويتكلم، ويستخدم البيان، ويعرب به عما يف نفسه، ويتفاهم به مع اآلخرين  

ن بالبيان والكالم والنطق عن باقي ويتميز اإلنسا. ولكنه ينسى بطول اإللفة عظمة هذه النعمة الربانية

  .املخلوقات احلية على وجه األرض

العظمى  ولعله ألجل هذا التمييز اإلنساين بالبيان والتعبري جاءت السمة األوىل آلية النيب   

البيان، فكان القرآن آية بيانية، وذلك لإلشارة إىل أن هذه الرسالة القرآنية اإلسالمية هي رسالة 

  ...أي زمان ومكاناإلنسان، يف 
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، حتدى الكافرين أن يأتوا مبثله فعجزوا، للنيب " ناطقة"القرآن آية بيانية : ويصح أن يقال  

على قدر " الناطقون"اليت قد يتفاضل �ا " البيان"ويف هذا إشارة إىل فضيلة ... أعجزهم ببيانه وتعبريه

  .تفاو�م يف رقة املشاعر ورهافة احلس، وحساسية الوجدان

ْنَسانَ  َخَلقَ ) 1( َخَلقَ  الَِّذي َربِّكَ  بِاْسمِ  اقْـَرأْ : عل يف ابتداء نزول القرآن بقوله تعاىلول    ِمنْ  اْإلِ

ْنَسانَ  َعلَّمَ ) 4( بِاْلَقَلمِ  َعلَّمَ  الَِّذي) 3( اْألَْكَرمُ  َوَربُّكَ  اقْـَرأْ ) 2( َعَلقٍ  -1: العلق( )5( يـَْعَلمْ  ملَْ  َما اْإلِ

  .لإلسالم" الطبيعة اإلنسانية البيانية"إشارة إىل لعل يف هذا ) 5

  :تخير األلفاظ في العصر اإلسالمي

هذا عند العرب يف العصر اجلاهلي، وقد استمر عند األدباء يف العصر اإلسالمي، حيرصون   

 اللفظ البليغ الفصيح، املناسب ملعناه وللسياق الذي ورد فيه، وقد استفادوا هذا من البيان" ختري"على 

  .القرآين املعجز، يف ختريه للفظ املناسب

  .صارت القبائل العربية تفاخر مبا يف ألفاظها من شبٍه بألفاظ القرآن

  .جاء الشاعر حممد بن مناذر البصري من البصر إىل مكة، وجرى بينه وبني أهل مكة تفاهر - 1

  !ا حنن أهل مكةليست لكم يا أهل البصرة لغة فصيحة، إمنا الفصاحة لن: وكان مما قالوه له

لغتنا حنن أهل البصرة أفصح؛ الن ألفاظنا أحكى أللفاظ القرآن، وأكثرها موافقة : فقال هلم ابن املنذر

  !له، فضعوا القرآن بعد هذا حيث شئتم

) قْدر(وحنن نقول ... ، وجتمعون الُربمة على بُرام)بُرمة(أنتم يا أهل مكة تسمُّون القْدر 

 ِيف  َوُهمْ ، )20: الزمر( َمْبِنيَّةٌ  ُغَرفٌ  فـَْوِقَها ِمنْ  ُغَرفٌ : وقال اهللا عز وجل !وجنمعها على قدور

  ).37: سبأ( آِمُنونَ  اْلُغُرفَاتِ 

؛ وقال اهللا عز )الطَّلع(الكافور واإلغريض، وحنن نسميه ): الطَّلع(وأنتم يا أهل مكة تسمون 

  ).148: الشعراء( َهِضيمٌ  طَْلُعَها َوَخنْلٍ  َوُزُروعٍ : وجل
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  .)1(فعدَّ ابن منادر عشر كلمات، مل أحفظ منها إال هذا: قال اجلاحظ

وألف ابن هرمة شعرا، فأنشد أحدهم بيتا له خطأ، فأنكر عليه ابن هرمة خطأه، وصوَّب  - 2

  .له كالمه

  : أنشد الرجل قوله

  بالباب "قائما" هرمة ابن هذا...  هلا فقل دخلت، إن ربك، باهللا

  قائما أتسوَّل وأسأل الّصضدقة؟  أكنت! بالباب" قائما" أقل مل: له ابن هرمة فقال

  !بالباب" قاعداً "هذا ابن هرمة : فقال الرجل

  قاعداً أبول؟ مل أقل هذا؛ أكنت: فقال ابن هرمة

  فماذا قلت؟: فقال الرجل

  .هذا ابن هرمة واقفا بالباب: قلت: قال

  .)2(والقعودوليتك تعرف ما بني القيام والوقوف 

على اخلليفة العباسي املأمون،  -االديب اللغوي املعروف –" النَّضُر بن ُمشْيل"وقد دخل  - 3

  .فسلم عليه، ووقف بينة يديه" مْرو"عندما قدم من 

  .اجلس: فقال له املأمون

  !يا أمري املؤمنني، ما أنا مبضطجٍع فأْجِلسْ : فقال النْضر

  فكيف أقول؟: فقال املأمون

  !اْقعد: قل: قال

  .فأمر له املأمون جبائزة

                                                   
  .8-7، وصفاء الكلمة، لالشني، 19-1/18البيان والتبيني للجاحظ،  - )1(
  .7-6للدكتور عبد الفتاح الشني، صفار الكلمة  - )2(



91 
 

  :عناصر البالغة الخمسة

يف " التوازن"البد من رفض ُغلو أنصار اللفظ، وغلو أنصار املعىن، وغلو أنصار النَّظم، و  

اعتماد كل هذه العناصر، واعتبار أن لكل عنصر منها دوره يف بالغة العمل األديب، دوره الذي ال 

  !!ي إىل املبالغة يف تضخيمه، أو املبالغة يف التقليل منهُيكرب على حساب غريه، وال يؤد

اإلمام  - اللفظ واملعىن والنظم –ويف مقدمة العلماء الذين حاولوا التوفيق املتوازن بني الثالثة   

لفظ حامل، : وإمنا يقوم الكالم �ذا الثالثة: ""أبو سليمان اخلطايب، فقد قال عبارة يف غاية الروعة

  ...".ورباط هلما ناظمومعىن به قائم، 

، وهذا "لفظ حامل: "فبالغة اللفظ ومجاله يف محله للمعىن، وليس ألنه جمرد حروف جمتمعة مجيلة - 1

  .رد على غلو أنصار املعىن وأنصار النظم على حساب اللفظ

وبالغة املعىن يف قيامه باللفظ، وعدم انفكاكه عنه، وليس ألنه جمرد معىن مجيل، وفكرة رائعة  - 2

  . ، وهذا ردٌّ على غلوِّ أنصار اللفظ وأنصار النظم على حساب املعىن"عىن به قائمم"

وبالغة النظم يف ربطه لكل من اللفظ واملعىن، ونظمها معا نظمًا بديعا رائعا، قائما على توخي  - 3

  .معاين النحو وأساليب البالغة والبيان، وهذا ردٌّ على إغافل دعاة اللفظ ودعاة املعىن للنظم

معاً، والتقائها كلها على  - اللفظ واملعىن والنظم –البالغة تكون يف اجتماع العناصر الثالثة   

   !اهلدف، فإن ختلف أحد العناصر الثالثة فقد العمل األديب بالغته وروعته

  .وميكن أن نقرر أن عناصر البالغة يف العمل األديب مخسة

وحنن يف هذا متابعون لألديب الناقد واملفكر املفسر الرائد سيد قطب، يف النتيجة اليت انتهى   

  .إليها من حبثه الطويل هلذه املسألة االدبية

  :من –وتستمد العبارة داللتها : "قال
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  .مفردات الدالالت اللغوية لأللفاظ - 1

  .ا يف نسق معنيالناشئة عن اجتماع األلفاظ وترتيبه: الداللة المعنوية - 2

  .الناشئ من جمموعة إيقاعات األلفاظ، متناغما بعضها مع بعض: اإليقاع الموسيقي - 3

  .اليت تشعها األلفاظ متناسقة يف العبارة: الصور والظالل - 4

التنسيق الذي يسمح لكل لفظ بأن يشع : أو طريقة تناول املوضوع والسري فيه؛ أي: األسلوب - 5

يقاع، والذي يؤلف إيقاعا متناسقا بني األلفاظ، وظالًال متناسقة من شحنته من الصور ومن اإل

  .)1(..."ظالل األلفاظ

لقد مجع سيد قطب بني عدة مدارس يف األدب والنقد والبالغة، حيث وفق بني العناصر   

  .األلفاظ، واملعاين، واإليقاع، والصوُر والظالل، واألسلوب الذي ينسق بني ما سبقه: اخلمسة جمتمعة

  :عناصر البيان القرآني الخمسة

وهذه العناصر املتوازنة يف العمل األديب، هي نفسها عناصر البالغة القرآنية، فالتعبري القرآين   

  .بتوازن بني هذه العناصر" ينسِّق"بليغ، ألنه 

إن يف هذا القرآن سراً خاصاً، يشعر به كل من يواجه : "يقول سيد قطب حول هذا املوضوع  

إنه يشعر بسلطان خاص يف عبارات ... ًء، قبل أن يبحث عن مواضع اإلعجاز فيهانصوصه ابتدا

هذا القرآن، يشعر أن هنالك شيئا ما، وراء املعاين اليت يدركها العقل من التعبري، وأن هنالك عنصراً 

  ".ما، ينسكب يف احلس مبجرد االستماع هلذا القرآن

  : دقة ألفاظ القرآن -1

ز دقيق دقة ملحوظة يف اختيار ألفاظه، سواٌء أصوهلا االشتقاقية، أو سهولة البيان القرآين املعج  

  .حروفها وتناسقها، أو روعة إيقاعها، أو بالغة دالال�ا

                                                   
  .41النقد األديب أصوله ومناهجه، لسيد قطب، ص  - )1(
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حول دقة ألفاظ " مفردات ألفاظ القرآن"قال اإلمام الراغب األصفهاين يف مقدمة كتابه الفّذ 

 الفقهاء اعتماد وعليها وكرائمه، وواسطته وزبدته، العرب كالم لب هي القرآن فألفاظ: "القرآن

 وما ونثرهم، نظمهم يف والبلغاء الشعراء حذاق مفزع وإليها وحكمهم، أحكامهم يف واحلكماء،

 والنوى كالقشور إليها، باإلضافة هو -منها واملشتقات عنها املتفرعات األلفاظ وعدا - عداها

  .)1(..."احلنطة لبوب إىل باإلضافة والتنب وكاحلثالة الثمرة، أطايب إىل باإلضافة

 ووجه": "... احملرر الوجيز"وقال اإلمام املفسر ابن عطية األندلسي يف مقدمة تفسريه اللطيف 

 من اللفظة ترتبت فإذا علما، كله بالكالم وأحاط علما، شيء بكل أحاط قد تعاىل اهللا أن إعجازه

 القرآن أول من كذلك مث املعىن، بعد املعىن وتبني األوىل تلي أن تصلح لفظة أي بإحاطته علم القرآن

 فيها يستفرغ قصيدة أو خطبة يصنع منهم الفصيح أن يف البشر قصور لك ويظهر... آخره،  إىل

 مسرتحية، فيبدل جامة بقرحية فيأخذها نظريه آلخر تعطى مث كامال، حوال ينقحها يزال ال مث جهده،

  ...والبدل للنظر مواضع فيها كذلك تزال ال مث وينقح، فيها

 ...يوجد مل منها أحسن يوجد أن يف العرب لسان أدير مث لفظة، منه نزعت لو اهللا وكتاب  

 يف يومئذ، العرب مرتبة عن لقصورنا مواضع، يف وجهها علينا وخيفى أكثره، يف الرباعة لنا تبني وحنن

  .)2(..".الكالم وميز القرحية، وجودة الذوق، سالمة

 ...كلماته وانتقاء ألفاظه، اختيار يف دقيقاً  القرآن لقد كان: "الدكتور عبد الفتاح الشني وقال

 كان إذا كذلك لغرض، ذلك كان نكرة انتقاها وإذا بسبب، ذلك كان معرفة اللفظ اختار فإذا

 الكلمة خيتار وقد يناسبه، احلال كان جمموعاً  كان وإذا يطلبه، ملقتضى ذلك كان مفرداً  اللفظ

الداللة، وقد يفضل كلمة على أخرى والكلمتان مبعىن  بعض يف معها يشرتك الذي مراِدفها ويُهملُ 

لغرض أمسى  - على قدره وحسنه –واحد، ورمبا يتخطى يف التعبري احملسن اللفظي، واجلمال البديعي 

                                                   
  .55مفردات ألفاظ القرآن، للراغب، طبعة دار القلم، ص  - )1(
  .39-38، ص 1تفسري احملرر الوجيز، البن عطية، طبعة املغرب، ج  - )2(
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 التعبري يف مقال مقام لكل :دائماً  وهكذا ...إليه يرمي لغرض ذلك وهو احلسن املعنوي، وكل

  .)1(..."القرآين

إن من دقة القرآن يف ختري وانتقاء ألفاظه أن معظم األلفاظ القرآنية كانت ثالثية يف جذورها 

  . وأصوهلا، ومن اجلذر الثالثي للفظ القرآين كانت تشق األلفاظ االشتقاقية يف تصريفا�ا وحاال�ا

وإيثار القرآن . لرباعية ا�ردة نادرة أيضاواألفعال الرباعية ا�ردة نادرة يف القرآن، واألمساء ا

  .)2(للفظ الثالثي خلفته يف النطق، وحسن موقعه يف السمع

  :في القرآن" ضيزي"دقة وجمال 

  :ونورد على دقة ألفاظ القرآن هذا املثال

وردت مرة واحد يف القرآن، وجذورها الثالثي مل ترد منه إال هذه الكلمة، ) ضيزى"كلمة   

من أغرب الكلمات الغربية يف القرآن؛ لكنها دقيقة دقة عجيبة يف السياق الذي وردت وهذه الكلمة 

  .فيه

تَ  أَفـََرأَيْـُتمُ : قال تعاىل    اْألُنْـَثى َوَلهُ  الذََّكرُ  أََلُكمُ ) 20( اْألُْخَرى الثَّالَِثةَ  َوَمَناةَ ) 19( َواْلُعزَّى الالَّ

  ).22-19: النجم( )22( ِضيَزى ِقْسَمةٌ  ِإًذا تِْلكَ ) 21(

  ؟ وما جذرها الثالثي الذي اشُتقت منه، وما دقتها يف السياق الذي وردت فيه؟)ضيزى(ما معىن 

أي قسمتكم أيها املشركون قسمة جائزة ظاملة، ألنكم جعلتم لكم الذكور . جائرة أو ظاملة: ضيزى

  .وجعلتم هللا البنات

  ).ضيز(وجذرها الثالثي هو 

إذا : حقه فَالنا ضاز :َويـَُقال .وجارَ  اعوَجَّ  :يضيُز، ضيزًا: ضاز" :ورد يف املعجم الوسيط  

  .)1("اجلائرة: الضيزى هي ظلمه، اْلِقْسَمة

                                                   
  .16-15صفاء الكلمة، للدكتور عبد الفتاح الشني، ص  - )1(
  .14- 13املرجع السابق، ص  - )2(
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 ):ضيزى(أصل  ناقصة أي: ِضيَزى ِقْسَمةٌ  ِإًذا تِْلكَ : قوله تعاىل: "وقال الراغب األصفهاين

  .)2("الضاد لتناسب الياء بعدها فكسرت فعلى،

جائزة أو ظاملة فلماذا آثر القرآن هذه اللفظة الغربية، ومل يذكر ما : مبعىن) ضيزى(ومبا أن 

  !تلك إذن قسمة جائرة؟: ؟ وملاذا مل يقل)جائرة(يقار�ا وهو 

األمر تعليال بيانيا، والحظ فيه مراعاة فواصل ) املثل السائر(علل األديب ابن األثري يف 

فجيء ... العزَّى، األخرى، األنثى: اآليات؛ ألن فواصل اآليات باأللف املقصورة، فالفواصل قبلها

 ِضيَزى َمةٌ ِقسْ  ِإًذا تِْلكَ : مراعاة هلذه الفواصل، ولو جاءت اآلية بالكلمة األخرى) ضيزى(بكلمة 

  .)3(الختل اإليقاع، وتأثر نظام الفواصل

وتعليل ابن األثري لطيف ومقبول يراعي الفواصل، ويبني إيقاعها احلسن وانسجامها الصويت 

  .الكلمة) معىن(اجلميل، لكنه تعليل لفظي خالص، مل يلتفت إىل 

  :للسياق) ضيزى(موافقة غرابة 

 تعليل ابن األثري اللفظي الظاهري تعليال آخر وجاء األديب مصطفى الرافعي، فأضاف إىل  

  .لطيفاً أيضا، الحظ فيه ائتالف اللفظ مع املعىن وتناسبه للسياق

يف سياق اإلنكار على العرب  ِضيَزى ِقْسَمةٌ  ِإًذا تِْلكَ بنيَّ الرافعي رمحه اهللا أن اآلية   

املشركني، وكان الكالم قبلها عن قسمة املشركني األوالد، حيث جعلوا املالئكة بنات، وجعلوا البنات 

) 21( اْألُنـَْثى َوَلهُ  الذََّكرُ  أََلُكمُ هللا، بينما اختصوا هم بالذكور، فأنكر اهللا عليهم هذه القسمة اجلائرة 

  .)22( ىِضيزَ  ِقْسَمةٌ  ِإًذا تِْلكَ 

                                                                                                                                                               
  .547املعجم الوسيط، ص  - )1(
  .513املفردات، ص  - )2(
  .81-80، وصفاء الكلمة، لالشني، ص 229، ص 1انظر املثل السائر، ج  - )3(
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مالئمة لغرابة القسمة اجلائرة اليت أنكرها السياق، وهذه الغرابة ُتصور ) ضيزى(إن غرابة لفظة   

، والتهكم يف اْألُنْـَثى َوَلهُ  الذََّكرُ  أََلُكمُ : اإلنكار يف اآلية السابقة) ضيزى(يف هيئة النطق باللفظ 

  .)")1ِضيَزى ِقْسَمةٌ  ِإًذا تِْلكَ : اآلية اليت وردت

بإيقاعه وجرسه ومعناه الغريب، واجتماع حروفه، يصوره اإلنكار ) ضيزى(ومعىن كالم الرافعي أن لفظ 

  .يف اآليات، إنكار القسمة الظاملة، اليت جعل املشركون فيها البنات هللا، والذكور هلم

 السياق الذي ورد فيه اللفظ سياق غرابة موضوعية، وإنكار معنوي، فتناسب هذا اإلتيان: أي  

، )ضيزى(بلفظ غريب يف معناه، وغريب يف إيقاعه وجرس حروفه، وهذه دقة معجزة يف اختيار لفظ 

  .وإيثاره على أي لفظ آخر

  :روعة معاني ألفظ القرآن - 2

إذا ما انتقلنا من ألفاظ القرآن الدقيقة إىل معانيها، فإننا جند هذه املعاين يف غاية الروعة، ومسو   

  .لفظ واملعىن، ويلتقيان على حتقيق بالغة البيان القرآين املعجزالبيان، وبذلك يتكامل ال

ومعاين ألفاظ القرآن متناسقة مع السياق الذي وردت فيه، وتلتقي جمتمعة على تقرير املعىن   

  .العام للعبارة القرآنية

فالسياق الدقيق هو الذي حيدد اللفظ املناسب، املناسب حبروفه وجرسه وإيقاعه، واملناسب   

  .ناه املتفق مع معاين األلفاظ األخرى جمتمعةمبع

السياق هو الذي حيدد اللفظ املفرد أو اجلمع، أو املعرفة أو النكرة، أو اللفظ املقارب له   

السياق القرآين املعجز هو احلكم يف ... مبعناه، أو التعبري يف موضع بلفظ، ويف موضع آخر بلفظ آخر

  .كل هذا
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  :!مكة وبكة: اسمان الم القرى

لقد . يف القرآن) أم القرى(ومن األمثلة على روعة معاين ألفاظ القرآن اسم بلد اهللا احلرام   

، وملا مساها بكة أراد معىن "املك"، ملا مساها مكة أراد معىن "بكة"و " مكة: "أطلق القرآن عليها امسني

  .، ومساها بكة يف سياق ال يصلح فيه تسميتها مكة"البك"

يف سورة الفتح، فما حكمة " مكة"يف سورة آل عمران، بينما أمساها " بكة"أمساها القرآن   

  ذلك؟

 بـَيـَِّناتٌ  آيَاتٌ  ِفيهِ ) 96( لِْلَعاَلِمنيَ  َوُهًدى ُمَبارًَكا بَِبكَّةَ  لَلَِّذي لِلنَّاسِ  ُوِضعَ  بـَْيتٍ  َأوَّلَ  ِإنَّ : قال تعاىل

 فَِإنَّ  َكَفرَ  َوَمنْ  َسِبيًال  ِإلَْيهِ  اْسَتَطاعَ  َمنِ  اْلبَـْيتِ  ِحجُّ  النَّاسِ  َعَلى َولِلَّهِ  آِمًنا َكانَ  َدَخَلهُ  َوَمنْ  ِإبْـرَاِهيمَ  َمَقامُ 

  ).97-96: آل عمران( )97( اْلَعاَلِمنيَ  َعنِ  َغِينٌّ  اللَّهَ 

  .ومل ترد هذه املادة إال يف هذا املوضع من القرآن) البك(مشتقة من ) بكة(

 فيه يزدمحون الناس ألن وهو االزدحام؛ التباك، من بذلك مكة، ومسيت هي بكة: "قال اإلمام الراغب

  .للطواف

  .)1(...."بظلم فيها أحلدوا إذا اجلبابرة أعناق تبك أل�ا بكة مسيت مكة: وقيل

ألنه لوحظ يف هذا االسم معىن االزدحام، واالزدحام أوضح ما يكون يف ) بكة(إذن مسيت   

  .ازدحاما شديدا للطواف والسعيموسم احلج، حيث يزدحم احلجاج 

، وال يصلح أن يقول يف سورة آل )بكة(إىل ) مكة(والسياق هو الذي دفع للعدول عن اسم   

  .؛ ألن املراد يف سورة آل عمران هو معىن البك واالزدحام)مكة(عمان 

إن السياق يف السورة هو يف احلج، فاآلية التالية حتدثت عن وجوب احلج على املسلمني   

 َاْلبَـْيتِ  ِحجُّ  النَّاسِ  َعَلى لِلَّهِ و... . يبك بعضهم بعضا، ويزحم بعضهم )بكة(احلجاج يتباكون يف ،

  !بعضا فيها حول الكعبة
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يف سورة آل عمران، تضاف إىل ) بكة(إىل ) مكة(وهناك حكمة أخرى يف العدول عن   

  .احلكمة األساسية السابقة

يف السورة ) م.ل.أ(وجمموع ورود حروف ) أمل(الثالثة  إن سورة آل عمران مفتتحة باحلروف املقطعة

، فلو )19x 298(؛ ألنه حاصل ضرب )19(مرة، وهذا الرقم مضاعفات العدد ) 5662(هو 

، وهذا )19(وهذا ليس من مضاعفات رقم ) 5663(مكة لكان ا�موع )آل عمران(قال يف سورة 

  . )1(املقصود يف القرآن) التناسق العدد(من لطائف 

وهذه حكمة ثانوية، أما احلكمة األساسية املتفقة مع السياق فهي احلكمة األوىل، اليت   

  .الحظت معىن البك، ومجعت بني البك واالزدحام يف موسم احلج

 َعْنُكمْ  أَْيِديـَُهمْ  َكفَّ  الَِّذي َوُهوَ : فقد وردت مرة واحدة يف القرآن، قال تعاىل) مكة(أما   

  ).24: الفتح( ...َأْظَفرَُكمْ  َأنْ  بـَْعدِ  ِمنْ  َمكَّةَ  بَِبْطنِ  َعنـُْهمْ  َوأَْيِدَيُكمْ 

ألنه هو االسم املشهور هلا، وألن سورة ) بكة(وليس ) مكة(وأطلق عليها يف سورة الفتح   

  .الفتح كانت بشارة بقرب فتح مكة، حيث مت فتح مكة بعد أقل من سنتني من نزول سورة الفتح

كُّ هو)املك(مشتقة من ؟ أل�ا )مكة(ملاذا ُمسيت   
َ
إذا : االمتصاص، يقال َمكَّ العظم: ، وامل

  .إذا مصَّه وشربه: امتص خمه، ومكَّ الفصيل ضرْع أمِّه

  !بذلك أل�ا متكُّ ذنوب احلجاج التائبني ومتتصها وُتذهبها) مكة(ومسيت   

يف سورة ) ةمك(يف سورة آل عمران، واسم ) بكة(فمن روعة معاين ألفظ القرآن أنه عرب باسم   

  .)2(!فتح، ومها امسان قرآنيان لبلد اهللا احلرام
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  :جاذبية إيقاع القرآن - 3

جذاب مؤثر، وهذا اإليقاع األخاذ يدخل أذن السامع فيؤثر ) إيقاع(للبيان القرآين املعجز   

  .فيه، إذ يتفاعل وينشط ويهتز وخيشع، وكثريا ما يغري موقفة، ويوجته حنو القرآن

  : ذكر سيد قطب أن عناصر اإليقاع املوسيقى يف القرآن مخسة وقد

  .الواحدة الكلمة يف احلروف خمارج - 1

  .اآليات كلمات بني اإليقاعات تناسق - 2

  .الكلمات يف املد اجتاهات - 3

  .اآليات يف الفاصلة �اية يف املد اجتاهات - 4

  .)1(ذاته القرآنية الفاصلة حرف - 5

  .وأبرز ما يكون اإليقاع القرآين اجلذاب بروزاً ووضوحاً يف السور القصار، والفواصل السريعة  

  :اجلمال التوقيعي واجلمال التنسيقي

  : واعترب الدكتور حممد عبد اهللا دراز اإليقاع القرآين اجلذاب يقوم على عنصرين  

 انتبذ مث... ترتيله حق يرتله القرآن يقرأ ا�ود القارئ دع: "؛ قال عنهالجمال التوقيعي: األول

 وغنا�ا، ومدا�ا وسكنا�ا، حركا�ا تسمع ولكن حروفه، جرس فيه تسمع ال قصي�ا مكانًا منه

 ساذجة وأرسلت جتريًدا جردت وقد الصوتية، ا�موعة هذه إىل مسعك ألق مث ...وسكتا�ا واتصاال�ا

  ...آخر كالم يف جتده ال عجيب غريب حلن بإزاء منها نفسك فستجد ...اهلواء يف

 ال الذين حىت القرآن، يسمع ممن أحد على خيفى ال القرآن لغة يف التوقيعي اجلمال هذا

  .)2("أنفسهم العرب على خيفى فكيف العرب، لغة يعرفون
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 مسعك فطرقت قليًال، قليًال  بأذنك اقرتبت ما فإذا: "؛ قال عنهالجمال التنسيقي: الثاني

 احلروف تلك نظم يف أخرى، لذة منه فاجأتك الصحيحة، خمارجها من خارجة حروفه، جواهر

 وآخر جيهر، ورابع يهمس، وثالث يصفر، وذاك ينقر، هذا: بينها فيما أوضاعها وترتيب ورصفها،

  ...النفس حيتبس وآخر النَفس، عليه ينزلق

 كشأن إال الغالف هذا يف الشأن وليس ،"القرآين للجمال السطحية القشرة تتألف" 

  .)1("النفيسة الآللئ من حتويه مما األصداف

اجلمال التوقيعي املبينُّ على إيقاع : اإليقاع القرآين الظاهري اجلميل يقوم على عنصرين مها  

احلروف وصو�ا يف األذن، واجلمال التنسيقي املبينُّ على تناسق احلروف وتالؤمها، واجتماعها على 

  .أداء إيقاع قرآين جذاب مجيل

  :إيقاعان جذابان يف سورة النازعات

  .يف سورة النازعات إيقاعان موسيقيان جذابان، ينسجمان مع جوَّين خاصني متام االنسجام  

: يف اآليات األوىل من السورة، اليت تتحدث عن يوم القيامة، قال تعاىل: اإليقاع األول  

 ًِقا فَالسَّاِبَقاتِ ) 3( َسْبًحا َوالسَّاِحبَاتِ ) 2( َنْشطًا َوالنَّاِشطَاتِ ) 1( َغْرقًا َوالنَّازَِعات ) 4( َسبـْ

 أَْبَصاُرَها) 8( َواِجَفةٌ  يـَْوَمِئذٍ  قـُُلوبٌ ) 7( الرَّاِدَفةُ  تـَْتبَـُعَها) 6( الرَّاِجَفةُ  تـَْرُجفُ  يـَْومَ ) 5( أَْمرًا فَاْلُمَدبـِّرَاتِ 

 َكرَّةٌ  ِإًذا تِْلكَ  قَاُلوا) 11( خنَِرَةً  ِعظَاًما ُكنَّا أَِإَذا) 10( ةِ اْحلَاِفرَ  ِيف  َلَمْرُدوُدونَ  أَِإنَّا يـَُقولُونَ ) 9( َخاِشَعةٌ 

َا) 12( َخاِسرَةٌ    ).14- 1: النازعات( )14( بِالسَّاِهرَةِ  ُهمْ  فَِإَذا) 13( َواِحَدةٌ  َزْجرَةٌ  ِهيَ  فَِإمنَّ

هذا اإليقاع يف هذه : "سيد قطب عن إيقاع هذه اآليات املتناسق مع جوها العام قال

 شديد النبض، سريع مكهرب جوٍّ  مع ينسجم ...املبىن قوية املوجة، قصرية احلركة، املقطوعة، السريعة

  .)2(..."االرجتاف
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عنَ النَّازَِعاِت َوالنَّاِشطَاِت َوالسَّاِحبَاِت والسَّابَِقاِت : حديث اآليات عن مشاهد القيامة

واْلُمَدبـِّرَاِت، وعن الرَّاِجَفُة اليت تـَْرُجُف وحترك األرض عند نفخة العصق، وعن الرَّاِدَفُة اليت تردفها 

 من الذل، مستغربني من بعثهم وتتبعها عند نفخة البعث، وعن خروج الكفار من قبورهم خاشعني

وإعاد�م للحياة بعدما كانوا عظامًا خنرة، وعن  شعورهم باخلسارة واهلالك، مث زجرهم زجرة واحدة، 

يدفعون �ا إىل الساهرة، حيث يقفون على أرض الساهرة وساحة العرض للحساب واجلزاء والعقاب، 

  !الذي ينتج عنه العذاب

وهذا اجلو يناسبه ... ف والرهبة والرجفة، والعنف واهللع والفزعهلذا املوضوع يلقى جوَّ اخلو 

إيقاع سريع احلركة، قصري املوجة، قوي املبىن، وتلقى كلمات وحروف اآليات مع حركتها وجرسها 

  .وصفا�ا ومدا�ا وغنا�ا هذا اإليقاع السريع، املتناسب مع اجلو املخيف

 َهلْ : حدث عن قصة موسى عليه السالم، قال تعاىليف اآليات التالية اليت تت: اإليقاع الثاين

 طََغى ِإنَّهُ  ِفْرَعْونَ  ِإَىل  اْذَهبْ  )16( طًُوى اْلُمَقدَّسِ  بِاْلَوادِ  َربُّهُ  نَاَداهُ  ِإذْ ) 15( ُموَسى َحِديثُ  أَتَاكَ 

َرى اْآليَةَ  فََأرَاهُ ) 19( فـََتْخَشى َربِّكَ  ِإَىل  َوَأْهِدَيكَ ) 18( تـَزَكَّى َأنْ  ِإَىل  َلكَ  َهلْ  فـَُقلْ ) 17( ) 20( اْلُكبـْ

) 24( اْألَْعَلى َربُُّكمُ  أَنَا فـََقالَ ) 23( فـََناَدى َفَحَشرَ ) 22( َيْسَعى أَْدبـَرَ  ُمثَّ ) 21( َوَعَصى َفَكذَّبَ 

رَةً  َذِلكَ  ِيف  ِإنَّ ) 25( َواْألُوَىل  اْآلِخرَةِ  َنَكالَ  اللَّهُ  فََأَخَذهُ  -15: النازعات( )26( َخيَْشى ِلَمنْ  لَِعبـْ

26.(  

هذا اإليقاع الثاين يظهر يف هذه : "قال سيد قطب عن هذا اإليقاع املنسجم مع اجلو العام

القصصي، الذي يلي  اجلو مع ينسجم ...الطول املتوسطة املوجة، الرخية احلركة، املقطوعة، الوانية

  .)1(..."الواحدة، وحديث الساهرة مباشرة يف السورة حديث الكرَّة اخلاسرة، والزجرة

عن : حيث ا�موعة الثانية من اآليات عن طرف من قصة موسى عليه السالم مع فرعون

تكليف اهللا له بالذهاب إىل فرعون، ودعوته إىل اإلميان باهللا، فلما أراه آية العصا الكربى ازداد فرعون 
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موه، وادَّعى الربوبية، ونادى يف قومه طغيانا، حيث كذب موسى وكفر اهللا، وحشر له السحرة ليهز 

  .أنا ربكم األعلى، فعصمه اهللا وأهلكه، وجعل إهالكه عربة ملن يعترب: بصوته العايل

هذا املوضوع القصصي يلقى جوَّ التأين واإلخبار والعرض والسرد، وهذا اجلو يناسبه إيقاع 

  .بطيء احلركة، رخي املوجة، متوسطة الطول

لسابقتني من آيات سورة النازعات إيقاعان جذابان، كل إيقاع منهما إذن يف ا�موعتني ا

ينسجم مع اجلو العام الذي تلقيه كل جمموعة منهما، وهذا اجلو العام يطلقه موضوع كل جمموعة 

  .منهما

أظن أننا لسنا يف حاجة إىل : "ولذلك علق سيد قطب على تنوع اإليقاعني السابقني بقوله

فهو واضح ال ...  اصطالحات فنية، لندرك الفرق بني األسلوبني واإليقاعنيقواعد موسيقية، وال إىل

خيفى، وهو كذلك منسجم يف كل حالة مع اجلو الذي تطلق فيه املوسيقى، وهلذه املوسيقى وظيفة 

  .)1(..."أساسية يف مصاحبة املشهد املعروض

يف التعبري عن ) رالتصوي(البيان القرآين املعجز يستخدم طريقة : جمال صور القرآن - 4

خمتلف موضوعاته، وهذا التصوير مجيل حيوي مؤثر، يضفي على البيان القرآين مجاال وحيوية، وروعة 

  .وجاذبية

، وبني "التصوير الفين يف القرآن"وقد خصص سيد قطب للحديث يف التصوير القرآين كتابه   

قرآين يف مبحث قادم إن شاء فيه معىن التصوير وخصائصه وآفاته، وسنعود للحديث عن التصوير ال

  .اهللا، إمنا نشري له هنا إشارة جمملة باعتباره عنصرا أساسيا من عناصر البيان القرآين املعجز

التصوير هو أن القرآن يعرض املوضوع بطريقة تصويرية متخيلة، فعندما يقرأ القارئ  ومعىن  

صورة فنية جمسمة متخيلة للموضوع الذي تتحدث عنه اآلية، فكأن القارئ ) خياله(اآلية ترتسم يف 

  .يرى أمام عينيه مشهدا تلفزيونيا معروضا على شاشة خياله، فيتأثر ويتفاعل

                                                   
  .92املرجع السابق، ص  - )1(



103 
 

  .تلك األلفاظ) ظالل(األلفاظ القرآنية، وإما أن تلقيه ) صور(أن تعرضه  والتصوير القرآين إما  

  :مشهد مصور لتعذيب الكفار في النار

: من األمثلة على التصوير القرآين اجلميل الذي تعرضه صور األلفاظ املؤثرة، قوله تعاىل  

 ِمْ  ِيف  اْخَتَصُموا َخْصَمانِ  َهَذان  رُُءوِسِهمُ  فـَْوقِ  ِمنْ  ُيَصبُّ  نَارٍ  ِمنْ  ثَِيابٌ  َهلُمْ  ُقطَِّعتْ  َكَفُروا فَالَِّذينَ  َر�ِِّ

 أَنْ  أَرَاُدوا ُكلََّما) 21( َحِديدٍ  ِمنْ  َمَقاِمعُ  َوَهلُمْ ) 20( َواْجلُُلودُ  بُطُوِ�ِمْ  ِيف  َما ِبهِ  ُيْصَهرُ ) 19( احلَِْميمُ 

َها َخيُْرُجوا   ).22-19: احلج( )22( احلَْرِيقِ  َعَذابَ  َوُذوُقوا ِفيَها أُِعيُدوا َغمٍّ  ِمنْ  ِمنـْ

تعرض هذه اآليات مشهدا من مشاهد عذاب الكفار يف النار يوم القيامة، وهو مشهد   

وعندما يقرأ القارئ اآليات يرى يف خياله مشهدا تصويريا للنار، والكفار داخلها، ... مصور مؤثر

ويسمع ما يقولون، وما يقال هلم، ويلحظ  وتتابع اللقطات واملناظر والصور يف خياله، يرى الكفار،

وهو وسط النار، مقدمون  -يف خيالنا املصور –إننا نرى الكفار . مظاهر األمل واحلزن على مالحمهم

  .جديدة من ألوان العذاب) ألوان(على 

، واقفني وسط النار، )طابور(نراهم بعيوننا معروضني متتابعني يف : ما هي جمموعة من الكفار  

على جمموعة من املالئكة زبانية جهنم، وهؤالء )يعرضون(وهاهم  !ا أصعب هذه الوقفةوانظر م

لكنها ثياب مصنوعة من النار،  !مالبس وثياب هلؤالء الكفار) تفصيل(؛ مهمتهم )خياطون(املالئكة 

إننا نعرف يف الدنيا  !!الذي تُقص منه الثياب النارية قصا) القماش الناري(ونرى يف خيالنا هذا 

  !لثياب املصنوعة من الصوف أو القطن أو الكتان، ومل نر يف الدنيا ثوبا مصنوعا من النارا

يوقف أمام زبانية جهنم، فيأخذون مقاس جسمه بدقة، ويقصون له من ) الطابور(ها هو أول   

القماش الناري ثوبا، وها حنن نرى هذا الثوب الناري بيد هذا الكافر، وها هو يدخل جسمه فيه 

، وحيشره فيه حشرا، وها حنن نرى الثوب الناري حيرق جسم الكافر حرقا، ويشويه شيا، وها إدخاال

  .حنن نكاد نشم رائحة حلم الكافر املشويَّ احملرتق، ونكاد نسمعه وهو يصيح ويتأمل ويتعذب
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ها هي ... والرابع... والكافر الثالث... وها هو الكافر الثاين يلبس ثوبه الناري فيحرقه  

 ثَِيابٌ  َهلُمْ  ُقطَِّعتْ  َكَفُروا فَالَِّذينَ : كل هذه املشاهد املؤثرة صورها قوله تعاىل. الكفار حترتقأجسام 

  .نَارٍ  ِمنْ 

  !هل انتهى التصوير؟ وهل زال املشهد املعروض عن األنظار؟ كال

يعذبون بلون  حيث... آخر) موقف(ها حنن نرى الكفار احملرتقني بثيا�م النارية يساقون إىل   

  !)احلميم(إنه ... جديد من العذاب

... كل واحد حتت حنفية، وهاهي احلنفيات تفتح  !ضخمة) حنفيات(هاهم يوقفون حتت 

ها ... فينهمر منها احلميم ا�ماراً، وهو املاء الذي يغلي غليانا شديداً، وترتفع حرارته ارتفاعا عاليا

م يصهر جلودهم احملروقة صهراً، ويصهر حلومهم وهاهو احلمي... حنن نراهم يصيحون ويتأملون

  !!وشحومهم، ويصهر بطو�م وأمعاءهم

نار الثياب احلارقة اليت حترق األبدان، ونار احلميم احلار الذي يصهر : إ�م واقعون بني نارين

يصب من فوق ... (!!لقد ذابت حلومهم وشحومهم بني احلرق والصهر !انظر... !اللحوم والبطون

  ).حلميم يصهر به ما يف بطو�م واجللودرؤوسهم ا

  !!ما بعد؟... هل انتهى املنظر؟ كال

 !عظام فقط !ليس عليها حلم أو شحم أو جلد !عارية) هياكل عظمية(حتول الكفار إىل 

  !هل رأيت هيكال عظميا حيا، ينظر ويتكلم ويسمع؟ !إ�ا هياكل عظمية حية !انظر إليها

هي تساق إىل لون جديد من ألوان العذاب، إ�م واقفون أمام انظر إىل هذه اهلياكل العظمية و 

، ينهالون �ذه العصي احلديدية على تلك اهلياكل )مقامع من حديد(جمموعة من الزبانية بأيديهم 

  .العظمية، وتقع ضربات املقامع املؤملة على املفاصل العظمية

وقع الضربة بالعصي احلديدية على اللحم والعضل ملم، فكيف وقع الضربة �ا على  إن

  .العظام واملفاصل؟ إن أملها ال يطاق
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ها حنن نرى ضربات العصي احلديدية على عظام اهلياكل العظمية، وها حنن نراهم وهم 

ويكاد خيرج من  !من هذا اجلحيم، هاهو اهليكل العظمي املقموع حياول اهلرب) اهلروب(حياولون 

وسط النار، وهاهو اهليكل الثاين والثالث حياولون نفس احملاولة، ولكن الزبانية هلم باملرصاد، ها حنن 

وها حنن نسمع زبانية ... وهاهم مقموعون أذالء مهانون... نرى الزبانية تعيدهم يف وسط اجلحيم

تبقون داخلها خملدين فيها، فذوقوا لن خترجوا من النار، وس: العذاب تقرِّعهم وتوخبهم، وتقول هلم

  !!عذاب احلريق الذي كنتم تنكرونه يف الدنيا

كل هذه املناظر واملشاهد تبدو يف خيال القارئ اليقظ، وهو يتلو تلك اآليات املصورة، اليت 

  !استخدمت طريقة التصوير البيانية املعجزة لعرض هذا املشهد املؤثر

وما علينا إال ختيل الصور  !التصوير البياين العجيب معظم موضوعات القرآن معروضة بطريقة

  !واملشاهد واملناظر وحنن نقرأ اآليات املصورة

نظم القرآن نظم سام حيوي مشرق بليغ، وهذا النظم جيمع العناصر  :سمو نظم القرآن - 5

  .األلفاظ، ومعانيها، وإيقاعها، وصورها: األربعة السابقة وينسق بينها

هو توخي معاين النحو وأحكامه بني كلمات  -رائد عبد القاهر اجلرجاين كما يراه  –والنظم   

اجلملة القرآنية، وهذا يؤدي إىل حسن ترتيب الكلمات يف اجلملة، حبيث تكون كل كلمة يف مكا�ا 

  .املناسب حنويا وبالغيا

امي يف ونقدم فيما يلي قطعة من كالم اإلمام اجلرجاين، يف حتليله اللطيف للنظم القرآين الس  

  : آية من القرآن

 َوِغيضَ  أَْقِلِعي َمسَاءُ  َويَا َماَءكِ  ابْـَلِعي أَْرضُ  يَا َوِقيلَ : تعاىل قوله يف فكرت إذا تشك وهل"

 منها لك فتجلَّى] 44: هود[ الظَّاِلِمنيَ  لِْلَقْومِ  بـُْعًدا َوِقيلَ  اْجلُوِديِّ  َعَلى َواْستَـَوتْ  اْألَْمرُ  َوُقِضيَ  اْلَماءُ 

 إالَّ  القاهرة، والفضيلة الظاهرة، املزية من وجدت ما جتد مل أنك وتسمع ترى الذي و�رك اإلعجاز،

 حيث من إّال  احلسن والشرف هلا يعرض مل وأن ببعض، بعضها الكالم هذا ارتباط إىل يرجع ألمر
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 ما تناتج الفضل وأن آخرها، إىل تستقريها أن إىل وهكذا، بالرابعة، والثالثة بالثانية، األوىل القت

  جمموعها؟ من وحصل بينها،

 ما الفصاحة من وأفردت أخوا�ا بني من أخذت لو حبيث لفظة ترى هل: فتأمل شككت إن

 ما وإىل قبلها ما إىل تنظر أن غري من وحدها واعتربها} ابْـَلِعي{اآلية؟ قل  من مكا�ا يف وهي تؤديه،

  .يليها ما سائر فاعترب وكذلك بعدها،

يف  مث ...أمرت مث ...األرض وكيف بالشك يف ذلك؟ ومعلوم أن مبدأ العظمة يف أن نوديت

 دون ،"الكاف" إىل "املاء" إضافة مث "...يا أيتها األرض"حنو " أي" دون ،"يا"حبرف  النداء أْن كان

 وأمَرها السماء، نداءَ  - شأ�ا من هو مبا وأمُرها - األرض نداءُ  أُتبعَ  أنْ  مث... "املاء ابلعي" يقال أن

 صيغة على الفعلُ  فجاء ،اْلَماء َوِغيضَ : قيل أنْ  مث... أقلعي مساء ويا:  َخيصُّها مبا كذلك

: تعاىل بقولهِ  وتقريرُه ذلك تأكيدُ  مث... قادرٍ  وُقدرةِ  آمرٍ  بأَمر إالَّ  يَِغضْ  مل أنَّه على الدالَّةِ  ،"فُِعل"

 َاْألَْمرُ  َوُقِضي ...قوله وهو األمور، هذه فائدةُ  هو ما ذكرُ  مث : ْاْجلُوِدي َعَلى اْستَـَوت ...مث 

" قيل" مقابلة مث... الشأن ِعَظم على والداللةِ  الفخامِة، شرطُ  هو كما الذْكر، قـَْبل" السفينةِ " إضمارُ 

  الفاحتة؟ يف" بقيل" اخلامتة يف

 هيبٌة، تصورِها عندَ  وحتُضُركَ  روعًة، باِإلعجازِ  متلؤك اليت - اخلصائصِ  هذه من ِلشيءٍ  أَفـََرتى

 أم النُّطق؟ يف تَتواىل وحروفٌ  مسموٌع، صوتٌ  هو حيثُ  من باللفظ تعلُّقاً  -أقطارِها من بالنفس ُحتيطُ 

  العجيب؟ االتِّساقِ  ِمنَ  األلفاظِ  معاين بنيَ  ملا ذلك كلُّ 

 ألفاظٌ  هي حيث من تتفاَضلُ  ال األلفاظَ  أنَّ  جماًال، لِلشكِ  َيدَعُ  ال اتَّضاحاً  إذن اتَّضحَ  فقد

 اليت ملعىن اللفظة معىن مالئمة: يف وخالفها الفضيلة وأن مفردٌة، كلمٌ  هي حيثُ  من وال جمرَّدة،

  .)1("تليها

    

                                                   
  .46-45دالئل اإلعجاز، طبعة حممود شاكر، ص  - )1(
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  اإلعجاز البياني وفواتح السور: المبحث الثالث

، حيث كان افتتاح كل سورة قرآنية افتتاحا )فواتح السور(روائع البيان القرآين املعجز  من  

  .مناسبا هلا، من حيث موضوعها وكلما�ا وحروفها، حمققا اإلعجاز البياين فيها

عن روعة فواتح السور، ناقال عن أهل البيان أمهية حسن ) اإلتقان(قال اإلمام السيوطي يف 

 أول ألنه الكالم؛ أول يف يتأنق أن وهو االبتداء، حسن البالغة من :البيان أهل لقا: "افتتاح الكالم

 يف الباقي كان ولو عنه، أعرض وإال ووعاه، الكالم على السامع أقبل حمررا كان فإن السمع، يقرع ما

 وسبكا، نظما وأحسنه وأسلسه، وأرقه اللفظ وأجزله بأعذب فيه يؤتى أن فينبغي ...احلسن �اية

  ...التعقيد من وأخاله وأوضحه، معىن، وأصحه

 اهلجاء وحروف كالتحميدات وأكملها، وأبلغها الوجوه أحسن على السور فواتح مجيع أتت وقد

  .)1("!ذلك وغري والنداء،

  : ومن التفصيل هلذه الفكرة اإلشارة إىل مسألتني

  .صور افتتاح السور: األولى

  .السورالصور املقطعة يف فواتح : الثانية

: اإلمامان: وقد تكلم العلماء عن هاتني املسألتني، وبينوا روعة البيان القرآين فيها، منهم  

  ".اإلتقان"، والسيوطي يف كتاب "الربهان"الزركشي يف كتاب 

لفواتح السور   -عبد العظيم بن عبد الواحد –وقد أفرد األديب ابن أيب اإلصبع املصري   

" اإلتقان"، اطلع عليه السيوطي، وخلص يف "نح يف أخبار الفواتحاخلواطر السوا: "كتابا، مساه

  . خالصته

                                                   
  .969، ص 1اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي، طبعة البغا، ج  - )1(
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  : صور افتتاح السور

وسور القرآن مئة وأربع عشرة . افتتاح السور القرآنية افتتاح رائع، حيقق اإلعجاز البياين القرآين  

  :سورة، وصور افتتاحها حمصورة يف عشر صور

 وهذا النقص، عن سبحانه بتنزيهه وإما له، الكمال لصفات بإثبات إما: وجل عز اهللا على الثناء - 1

  سورة عشرة أربع يف

 والطالق، األحزاب،: وهي ،الرسول  بنداء مفتتحة منها مخس سور؛ عشر يف وهذا: النداء - 2

   .واملدثر واملزمل، والتحرمي،

  .واملمتحنة واحلجرات، واحلج، واملائدة، النساء،: وهي األمة، بنداء مفتتحة منها ومخس

 من براءة، األنفال عن يسألونك: مثل اخلربية، باجلملة االفتتاح كان حيث: اإلخبار - 3

  .سورة وعشرون ثالث ؛ وهذا...الساعة اقرتبت...، اهللا

  .سورة عشرة مخس يف وهذا ؛والضحىو ،والفجرو ،والصافات: مثل: القسم - 4

 ؛...اْألَْرضُ  زُْلزَِلتِ  ِإَذاو ،اْلُمَناِفُقونَ  َجاَءكَ  ِإَذاو ،اْلَواِقَعةُ  َوقـََعتِ  ِإَذا: مثل: الشرط - 5

  .سور سبع يف وهذا

 يف وهذا ؛...الكافرون أيها يا قلو ،َربِّكَ  بِاْسمِ  اقْـرَأْ و ،...إيل أوحي قل: مثل: األمر - 6

  .سور سبع

ْنَسانِ  َعَلى أََتى َهلْ : مثل: االستفهام - 7  لك نشرح أملو ،...يتساءلون عمو ،...اْإلِ

  .سور ست وهذا ،...صدرك

  .َهلَبٍ  َأِيب  َيَدا تـَبَّتْ و ،ُلَمَزةٍ  مهَُزَةٍ  ِلُكلِّ  َوْيلٌ و ،للمطففني ويل: سور ثالث يف: الدعاء - 8

  .قريش إليالف: هي واحدة، سورة يف: التعليل - 9
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  .سورة وعشرين تسع يف: املقطعة احلروف - 10

  :قال الشعر؛ من بيتني يف العشرة االفتتاح صور املقدسي شامة أبو نظم 

  السورا استفتح ملا والسلب احلمد...  بثبوت سبحانه نفسه على أثىن

  .)1(اخلربا استفهم التهجي حروف...  الدعا والقسم والتعليل الندا شرط واألمر

  :مع الحروف المقطعة في فواتح السور

لبعض سور القرآن افتتاح مثري الفت للنظر، حيث افتتحت حبروف اهلجاء، وهي املسماة 

  .والسور املفتتحة باحلروف املقطعة تسع وعشرون سورة). احلروف املقطعة(

ألن هلا معىن تدل عليه، وإن اختلف العلماء يف ) حروف املعاين(وهذه احلروف املقطعة من 

منها يف مفتتح السورة لفظ  -أو حروف –وكل حرف . تدل عليهحتديد ذلك املعىن، ويف بيان ما 

  .قرآين، له أحكام ومسات اللفظ القرآين

إن الكلمة عند النحويني ثالثة . وفق معناه عند النحويني -أو الكلمة –وحنن ننظر إىل اللفظ 

  : نفمن املعلوم أن احلروف نوعا. واملراد باحلرف حروف املعاين. اسم، وفعل، وحرف: أقسام

وهي احلروف اهلجائية اليت تبىن وتألف منها الكلمات، سواء كانت : حروف المباني: األول

امسا أو فعال أو حرفا من حروف املعاين، وحروف املباين ليس هلا معىن يف ذا�ا؛ أل�ا ال تدل على 

  .معىن، إال إذا اجتمعت، وصيغت منها كلمة مفهومة دالة على معىن

أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، : رتتيب اهلجائي للعلماء هيوحروف اهلجاء وفق ال

وجمموع احلروف اهلجائية . ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، ه، و، ي

    .هو مثانية وعشرون حرفا

                                                   
  .969-1/967انظر اإلتقان، للسيوطي،  - )1(
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وهي احلروف اليت تدل على معىن من املعاين النحوية أو البالغية، : حروف المعاني: والثاني

  .كلمة بعدها، وهلا دور يف إعراب اجلملة، وهلا مهمة بيانية أسلوبيةوهلا أثر على ال

اجلرِّ واجلزم والنصب، وحروف العطف والشرط واالستفهام  حروف: ومن حروف املعاين

  ).إن وأخوا�ا(والتمين والنداء، واحلروف املشبهة بالفعل الناسخة لالبتداء، مثل 

  .أحكام ومسات الكلمات العربيةوحروف املعاين كلمات وألفاظ مستقلة، تأخذ 

واو العطف، : وقد يكون احلروف من حروف املعاين مكونا من حرف هجائي واحد، مثل

  .ومهزة االستفهام، والم األم اجلازمة

الشرط  وحرف) لنْ ( النصب ، وحرف)من( اجلر حرف: وقد يكون من حرفني هجائيني مثل

  ).إنْ (

، )ليت(، وحرف التمين )إىل(اجلر  حرف: مثلوقد يكون مكونا من ثالثة أحرف هجائية، 

  ).سوف(وحرف التسويف 

  .واحلروف املقطعة يف أوائل السور من حروف املعاين

  : الراجح في المراد باألحرف المقطعة

وقد اختلف العلماء واملفسرون والبيانيون يف املراد �ذه األحرف، وهلم يف هذا أقوال عديدة،   

  .)1(إمنا يعنينا ذكر القول الذي نراه راجحاال يعنينا استعراضها هنا، 

لسنا مع الذين اعتربوا هذه احلروف من املتشابه، الذي استأثر اهللا بعلمه، الذين كانوا يقولون   

اهللا أعلم مبراده منها، وهو الذي استأثر بالعلم �ا، وحنن ال ننظر : عندما يقفون أمام هذه األحرف

  !!فيها

                                                   
  .187-1/172لفة يف الربهان، للزركشي، األقوال املخت: انظر - )1(
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اهللا قد أوجب علينا النظر يف القرآن وتدبره وحسن فهمه، والقرآن أنزله اهللا بلسان عريب  إن  

  .مبني، ومل خياطبنا اهللا فيه مبا ال ميكن أن نفهمه، أو أن نعرف معناه

جيب علينا أن نتدبر القرآن، وأن نقول مبا هدانا اهللا إليه من معانيه، ونقدم هذا التأويل من   

  .د يكون صوابا فنحمد اهللا عليه، وقد يكون خطأ فنستغفر اهللا منهباب االجتهاد، وق

رجح احملققون من العلماء أن املراد �ذه األحرف اإلشارة إىل حروف اهلجاء، للوصول إىل   

  .إعجاز القرآن، وإثبات أنه كالم اهللا

ي حممد هذا قول قطرب والفراء، والطربي والزخمشري، وابن تيمية وابن كثري، والرازي، ورأ  

  .رشيد رضا وسيد قطب من املعاصرين

أن اهللا حتدى الكافرين، وطالبهم باإلتيان مبثل القرآن، فاتتح : وتوضيح هذا القول الراجح  

بعض السور �ذه األحرف املقطعة من باب التحدي؛ ألنه خيربهم بذلك أن القرآن مكون من هذه 

هذه األحرف اهلجائية نفسها، فهذا القرآن  حرف اهلجائية، وهم عرب يتكلمون لغة عربية مكونة من

  .يف بيانه مل خيرج عن حروف وكالم لغتهم العربية

فإذا كان هذا القرآن كالم بشر فإ�م يستطيعون اإلتيان مبثله، وإذا عجزوا عن معارضته ثبت   

  .أنه كالم اهللا

ديكم مفردة،  هاهي األحرف اهلجائية نضعها بني أي: وكأنه يقول هلم من خالل هذه األحرف  

 !فخذوها وألفوا منها كالما مثل هذا القرآن... أ، ل، م، ن، ص، ك، ه، ي: كل حرف على حدة

  !!فإن عجزمت عن ذلك فاعلموا أن القرآن كالم اهللا

  : توضيح الرأي الراجح

ومما يقرب هذا القول أنه لو جاء طفل صغري وحتدى مهندسا خبريا يف البناء، متقنا له، أنه   

خذ : يبين بيتا أحسن منه، فإن املهندس يضع بني يديه مواد البناء األساسية، ويقول له ميكنه أن

  !!وابن من هذه املواد اخلام بيتا... حديدا وإمسنتا، ورمال، وماء
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اللبنات األوىل لبناء البيان  –" حروف املباين"وضع للقرآن بني أيدي العرب الكافرين 

  .!مثل هذا القرآن ألِّفوا منها كالماً : وقال -القرآين

 من مؤلف الكتاب هذا أن إىل للتنبيه إشارة إ�ا: "قال سيد قطب يف توضيحه هلذا الرأي

 الكتاب ذلك هو - هذا مع -  ولكنه. العرب من به املخاطبني متناول يف وهي األحرف، هذه جنس

الذي يتحداهم مرة ومرة ومرة،  الكتاب  ...مثله احلروف تلك من يصوغوا أن ميكن ال الذي املعجز،

  !أن يأتوا مبثله، أو بعشر سور مثله، أو بسورة من مثله، فال ميلكون هلذا التحدي جوابا

والشأن يف هذا اإلعجاز هو الشأن يف خلق اهللا مجيعا، وهو مثل صنع اهللا يف كل شيء وصنع 

  !الناس

 الذرات هذه الناس أخذ فإذا... الصفات معلومة ذرات من مؤلفة األرضية الرتبة هذه إن

 ما دقته يف كائناً . جهاز أو أو هيكل أسطوانة، أو آنية أو آُجرة، أو لبنة منها يصوغونه ما فقصارى

  .يكون

 السر ذلك على تنطوي خافقة، نابضة حياة حياة، الذرات تلك من جيعل املبدع اهللا ولكن

  !بشر سره يعرف وال بشر، يستطيعه ال الذي السر ذلك... احلياة سر...  املعجز اإلهلي

 قرآناً  منها اهللا جيعل و أوزاناً، و كالماً  منها البشر يصوغ وكلمات، حروف.. القرآن وهكذا

 اجلسد بني ما الفرق هو والكلمات، احلروف هذه من البشر وصنع اهللا صنع بني والفرق وفرقاناً،

  .)1("...احلياة وحقيقة احلياة صورة بني ما الفرق هو. النابض والروح اخلامد

  :تحليالت لطيفة للحروف المقطعة

نظر العلماء يف احلروف املقطعة يف فواتح السور، واستخرجوا من ذلك لطائف وإحصائيات 

  :نذر منها التحليالت التالية. وحتليالت وإشارات

                                                   
  .1/38يف ظالل القرآن،  - )1(
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أربعة  -بعد إسقاط املكرر منها –عدد هذه األحرف املقطعة هو نصف حروف اهلجاء، فهي  - 1

  .عشر حرفا

وضعت بني : وهذا دليل للقول الذي رجحناه يف املراد �ا، وكأن القرآن يقول للمشركني  

  .أيديكم نصف حروف اهلجاء، وعليكم اإلتيان بنصفها الثاين، وصياغة كالم مثل هذا الكالم

ط، ع، ق، ك، ل،  أ، ح، ر، س، ص،: هي -حسب الرتتيب اهلجائي –وهذه األحرف   

  .م، ن، ه،، ي

مجع بعضهم هذه األحرف بعبارات لطيفة، تشري إىل معان جيدة، ومن العبارات اليت قالوها يف  - 2

 ِسـرٌ "، و"َسـحريا ِصـْلهُ  َقَطَعـكَ  َمنْ "، و"النصيَحة َسـْمُعكَ  طَـَرقَ "، و"ِسـرّ  لَـهُ  قاِطـعٌ  َحكيـمٌ  نـصٌّ : "ذلك

  ".حق صراط على ميسكه"، و"كالُمـهُ  ُقِطـعَ  َحصنيٌ 

صيغت هذه األحرف املقطعة على صيغ تركيب الكلمة، وصيغ الكلمة مخسة، فهي مكونة من  - 3

  .حرف واحد، أو حرفني، أو ثالثة، أو أربعة، أو مخسة

  ".ن"، و"ق"، و"ص"السور املفتتحة حبرف واحد ثالثة، هي  - أ

 والدخان، والزخرف، وغافر، وفصلت، ويس، والنمل، طه،: السور املفتتحة حبرفني تسعة، هي -ب

  .واألحقاف واجلاثية،

 وهود، ويونس، عمران، وآل البقرة،: السور املفتتحة بثالثة أحرف ثالث عشرة سورة، هي -ج

  .والسجدة ولقمان، والروم، والعنكبوت، والقصص، والشعراء، واحلجر، وإبراهيم، ويوسف،

  .األعراف والرعد: بأربعة أحرف اثنتان، مها السور املفتتحة - د

  .مرمي والشورى: السور املفتتحة خبمسة أحرف اثنتان، مها - هـ

  . السور املفتتحة �ذه األحرف مرتبة ترتيبا دقيقا، وفق ترتيب املصحف، وهي أربع جمموعات - 4
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  : الترتيب المقصود للسور المفتتحة بها

  :ست سور، وهي قسمان" أمل"بأحرف  السور املفتتحة - أ

  .البقرة، آل عمران: سورتان متتابعتان، مها:  القسم األول

  .والسجدة ولقمان، والروم، العنكبوت،: أربع سور متتابعة وفق ترتيب املصحف، هي: القسم الثاين

 ويوسف، وهود، يونس،: ست سور متتابعة يف املصحف، هي": ألر"السور املفتتحة بأحرف  -ب

  .واحلجر الرعد، وإبراهيم،و 

، وهي ثالث سور متتابعة يف )طسم(أو ) طس(هي املفتتحة بأحرف ) الطواسني(سور  -ج

  .والنمل، والقصص الشعراء،: املصحف، هي

غافر، : ، وهي سبع سور وفق ترتيب املصحف، هي)حم(هي املفتتحة حبريف ) احلواميم(سور  - د

  .واألحقاف اثية،واجل والدخان، والشورى، والزخرف، وفصلت،

وجميء السور املفتتحة باألحرف املقطعة على هذا الرتتيب يدل على أن ترتيب السور يف   

املصحف توقيفي، وليس باجتهاد الصحابة، كما يدل على أنه ترتيب مقصود وفق حكمة اهللا، ومل 

  !يأت هكذا مصادفة، وهذا يقرر حقيقة أن القرآن كالم اهللا

: ة، فالسور املكية منها ستُّ وعشرون سورة، والسور املدنية ثالثة هيمعظم هذه السور مكي - 5

البقرة وآل عمران، والرعد، وهذا يؤكد ما قلناه من حكمة ورود األحرف املقطعة أ�ا للتحدي وإثبات 

مصدر القرآن، ألن كفار مكة كانوا معاندين، فناسب أن يتحداهم اهللا، ويفتتح ستٍّا وعشني سورة 

  .حبروف مقطعة

  .بعد احلروف املقطعة يف السور يأيت احلديث عن القرآن، إما مباشرة، وإما يف غضون آيات السر - 6
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 َذِلكَ ) 1( امل: ففي ستٍّ وعشرين سورة فيها احلديث عن القرآن مباشرة، كما يف قوله تعاىل

، وقوله )1: هود( آيَاتُهُ  ُأْحِكَمتْ  ِكَتابٌ  الر: ، وقوله تعاىل)2- 1: البقرة( ِفيهِ  َرْيبَ  َال  اْلِكَتابُ 

  .وهكذا)... 1: ق( اْلَمِجيدِ  َواْلُقْرآنِ  ق: تعاىل

مرمي، العنكبوت، : والسور اليت مل يرد بعدها حديث مباشر عن القرآن ثالث سور، هي  

  .والروم، ولكن احلديث عن القرآن ورد يف غضون آيات هذه السور

: مرمي( ...اْلِكَتابِ  ِيف  َواذُْكرْ : ءة بقوله تعاىلففي سور مرمي وردت مخس آيات مبدو   

  ).59، 54، 51، 41، 16: آيات

 ِيف  لِلنَّاسِ  َضَربـَْنا َولََقدْ : ويف سورة الروم احلديث عن القرآن يف عدة آيات، منها قوله تعاىل  

  ).58: الروم( ...َمَثلٍ  ُكلِّ  ِمنْ  اْلُقْرآنِ  َهَذا

وورود احلديث عن القرآن يف السور كلها دليل للرأي الذي رجحناه، يف املراد باحلروف   

  .املقطعة

  :الحروف المقطعة والتصنيف في صفات الحروف

: ذكر يف احلروف املقطعة نصف حروف اهلمس العشرة، وحروف اهلمس املذكورة فيها هي - 7

  .الصاد، والكاف، واهلاء، واحلاء، والسني

األلف، والالم، وامليم، : نصف حروف اجلهر الثمانية عشرة، واملذكورة منها تسعة هي ذكر فيها - 8

  .والراء، والعني، والطاء، والقاف، والياء، والنون

  .األلف، والكاف، والطاء، والقاف: ذكر فيها أربعة من حروف الّشدَّة الثمانية، هي - 9

الالم، وامليم، والراء، والصاد، واهلاء، : العشرين، وهيوة الرخذكر فيها عشرة من حروف ا - 10

  .والعني، والسني، واحلاء، والياء، والنون

  .الصاد، والطاء: ذكر فيها حرفان من حروف اإلطباق األربعة، وهي - 11
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األلف، والالم، وامليم،  :األربعة والعشرين، وهي حا نفتاالذكر فيها اثنا عشر حرفا من حروف  - 12

  .والراء، والكاف، واهلاء، والعني، والسني، واحلاء، والقاف، والياء، والنون

  .القاف، والصاد، والطاء: ء، ثالثة من سبعة، وهيستعالاالذكر فيها نصف حروف  - 13

احد عشر حرفا من واحد وعشرين،  -عكس االستعالء –ذكر فيها نصف حروف االستفال  - 14

  .اء، والعني، والسني، واحلاء، والنونيلف والالم وامليم، والراء، والكاف، واهلاء، والاأل: وهي

واملالحظة العجيبة هنا أنه ذُكر من حروف االستفال أحد عشر من واحد وعشرين، وهو   

بني جمموع الصفتني املقابلتني، ) التصنيف(أكثر من النصف بقليل، وذلك ليتناسق العدد ويتم 

  .االستفالاالستعالء و 

ذكر من حروف االستعالء ثالثة من سبعة، وذكر من حروف االستفال أحد عشر من واحد   

) التصنيف(و�ذا يتم ... وعشرين حرفا، وبذلك يكون ا�موع أربعة عشر حرفا من مثانية وعشرين

  . )1(على أمت صورة

يف بدايات بعض  يف احلروف املقطعة مع صفات احلروف يدل على أن ورودها) التصنيف(وهذا 

السور مقصود، ومل يأت مصادفة، ويدل على ما رجحناه يف املراد به، من أ�ا للتحدي واإلعجاز 

  .وإثبات مصدر القرآن

 !وافتتاح بعض السور باحلروف املقطعة مظهر من مظاهر اإلعجاز البياين يف القرآن  

 

  

                                                   
  .31-1/29انظر تفسري الكشاف، للزخمشري، طبعة مصطفى حسني أمحد،  - )1(
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  :قائمة المصادر والمراجع

 
  .القرآن الكرمي - 1

: األصفهاىن، احملقق بالراغب املعروف حممد بن احلسني القاسم القرآن، أبو غريب يف فرداتم - 2

  .املعرفة، لبنان ، دار1كيالين، ج سيد حممد

 الرويفعى األنصاري منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن العرب، حممد لسان - 3

  .هـ 1414، 3صادر، بريوت، ط  ، دار15اإلفريقى، ج 

 أبو حممد: السيوطي، احملقق الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن القرآن، عبد علوم يف اإلتقان - 4

  .م 1974/ هـ1394للكتاب،  العامة املصرية ، اهليئة4إبراهيم، ج  الفضل

 احلليب البايب عيسى ، مطبعة2الزُّْرقاين، ج  العظيم عبد القرآن، حممد علوم يف العرفان مناهل - 5

  .3وشركاه، ط 

  .4، ج املقاييس - 6

 ضبطه: ، احملقق1اجلرجاين، ج  الشريف الزين علي بن حممد بن التعريفات، علي كتاب  - 7

  .م1983-  هـ1403، 1لبنان، ط  بريوت، العلمية الكتب العلماء، دار من مجاعة وصححه

 اجلكين القادر عبد بن املختار حممد بن األمني بالقرآن، حممد القرآن إيضاح يف البيان أضواء - 8

  .م 1995 - هـ 1415بريوت، لبنان،  والتوزيع والنشر للطباعة الفكر الشنقيطي، دار

  .والسنة القرآن يف الشحود، الباحث نايف بن الكرمي، علي القرآن يف والبياين اللغوي إلعجاز - 9

  .2013 ، 1 احلسني زروق، دار السالم، ط ،يف اإلعجاز البياين للقرآن الكرمي األمةجهود  - 10
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